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Embora não verse ella sobre a~sumpto original, nem

por isso deixa - a meu ver - de ser o mesmo de importanci:l para o nosso meio, por se referir a uma doença
exotica endemica entre nós, e que, annualmente,
ceifa
grande numero de vidas, além de costituir uma parte da .
pathologia tropical que foi completamente
reformada nos
ultimos annos por effeito das investigações de Walker,
'Dobell e outros.
Contribuiu tambem para a escolha que fiz não só o
interess~ particular que sempre dediquei ao mesmo, desde
os bancos academicos, quando orientado pelqs sabios ensinamentos do eminente Prof. Olinto, .que foi o primeiro
a estudar, entre nós, tão importante assumpto como tam.
bem o facto de ter a Congregação da Faculdade incluido
tal ponto no numero dos a serem tratados pelo candidato
á cathedra.
Dividi o trabalho em tres partes. N a primeira procuro estudar succintamente
o pan~sito; na segunda, a entidade morbida por elle causada; e na terceira, o tratamento e a prophylaxia.
Seja-me licito consignar aqui o meu profundo agradecimento ao eminente Prof. Pereiro Filho pela gentileza
de me ter franqueando a secção de parasitologia
do seu
modelar laboratorio,
pondo á minha disposição
todo o
material indispensavel
ás minhas pesquisas.
Outubro de 1925.
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ENTAMEBA HISTOLYTICA

o

genero Entameba,
comprehende tres especies
mem. Limitar-nos-hemos
a
tante e, presentemente,
a
meba histolytica Schaudinn,

Casagrandi & BarbagaHo, 1895, .
de amebas encontradas no hodescrever aqui a mais imporunica pathogenica
a Enta1903 (Rev. por vValker, 1911).

-

Historico.
- A Entameba histolytica, a ameba dysenterica do homem, cuja synonymia é composta de trinta e tantas denominações di fferentes, foi descoberta
por
LÜsch em 1fi73 nas fezes de lim joven cam ponez russo, de
nome lVIarkoff, que viera de sua villa no governo de Archangel, para S. Petersburgo á procura de trabalho.
Ahi
contrahiu
a dysenteria
e, ao cabo de uma estadia de
cerca de cinco meses no hospital, veio a failecer de uma
pneumonia intercurrente.
A descripção que Losch deixou
do caso clinico, do parasito, e dos achados da autopsia
não deixam duvidas quanto á interpretação diagnostica.
Outra descoberta de importancia,
depois elas observações de Losch, foi feita por Koch em, 1883, no Egypto,
onde autopsiou cinco casos de dysenteria, dous deHes com.
dlicados com abcesso hepatico. Nesses casos observou elle,

-,.

~6pela primeira vez, a Entameba histolytica nas lesões primarias do intestino bem como na infecção secundaria do
figado.
Mais tarde, em 1887, :rcartulis publirou um importante trabalho, no qual annunciava que havia encontrado
amebas no pús hepatico, confirmando, assim, as suspeitas
muito anteriores dos medicas anglo-indiauos,
bem c.omo
a observação de Koch de que os abcessos tropicaes, do figado constituiam uma sequela de certa fórma de dysenteria e eram devidos á mesma causa. Aiem disso, registroll,
em 1891, que conseguira infectar gatos com amebas, produzindo, assin~, uma 'dysenteria experimental
nesSeS ani.
maes. Nessa experiencia parece, entretélnto, que foi anteI eipado por Hlava de Praga em 1887.
Outra contribuição
de importaneia feita por Kartulis foi a descoberta da ameba em abcessos cerebraes, em
J904.
Por fim, Councilman e Lafleur com seus notaveis
trabalhos, introduziram, em 1891, 0S termos dysi!nteria amebica e abcesso amebico do figado.
Em 1894, Kruse e Pasquale, trabalhando no Egypto,
foram os primeiros a demonstrar
que as amebas encontradas no pús dos abcessos hepaticos
(o qual, conforme
foi demonstrado por Kartulis
em 1887, é bacteriologicamente esteril), são capazes, quando inoculadas per. rectum,
de infectar e produzir a dysenteria
amebica em gatos.
,Essa experiencia claramente suggeriu duas conclusões im~
portantes:
1°. que as amebas que causam a dysenteria
são identicas ás encontradas no pús dos abcessos hepati.
cos; 2°. que esses parasitos têm uma relação causal com
ésses estados pathologicos.
Sob o ponto de vista zoologico, os maiores trabalhos
que nessa época appareceram foram os de Qu:incke e Roos
(1893) e Roos (1894) que, em Kiel, demonstraram
que
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mais de uma especie de amebas habita o intestino humàno, descrevendo claramente
como essas especies pódem
ser differenciadas e o modo pelo qual se dá a infecção do
homem, e, por fim, descobriram os cystos do parasito nas
fezes do seu pacien te.
Huber, em 1903, descobriu que os cystos continham
1, 2, ou 4 nucleos, nunca, porém, mais, bem como grãos
de chromatina, podendo, assim, ser distinguidos dos cystos
da En tameba coli.
Os nossos conhecimentos
com relação ás ameb~s em
nada progrediram dessa data até 1911, época em que appareceram os excellentes
trabalhos
de Walker (1911) e
Walker e Sellards (1913), trabalhos esses que resolveram
a maior parte dos problemas referentes á Entameba histoIytica.
\Valker provou' pela primeira vez que E. histolytica
e E. coli são perfeitamente distinctas e de especies facilmente separaveis, embóra possuindo um desenvolvimento
similar: a primeira fórma cystos que contêm, quando maduros, quatro nucleos; a segunda, cystos qne contêm oito
nucleos. A seguir demonstrou que E. hl:stolytica, E. tetragena e E. minuta são todos nomes differentes para uma e
mesma especle.
Finalmente, em 1913, em collaboração com Sellards,
provou concludentemente, por meio de experiencias em seres humanos, que a infecção se realiza pela ingestão de
cystos dessas amebas; e que a infecção COlp E. liystolytica
pode occasionar a dysenteria, em quanto que a E. coli é inoffensiva ao seu hospedeiro. E' tambem a Walker que devemos a concepção e immediata descoberta da condição
de portador nas infecções com E. histolytica, concepção essa
que esclareceu todos os pontos obscuros que anteriormente difficultavam a comprehensão da acção pathogenica e
desenvolvimento
desse parasito.

-8Nomenclatura.
- a

nome usado para denomin~r
a ameba dysenterica do homem deve ser Entameba hystolytica Schaudil1n 1903, por ter sido esse o primeiro nome
zoologico correctamente dado a essa especie e o unico que
póde actualmente ser usado sem crear confusão. As d~nominações Entnmeba colí e E. dysenteriae de modo algum.
devem ser empregadas
como synonymo da E. histolytica a
primeira justifica-se apenas sob o ponto de vista da nomenclatura; não, porem, do senso com!11um. A ultima não póJe
ser acceita pela nomenclatura zoologica.
Descripção.
- As fórmas acti\'as da E. histolytica
variam muito em tamanho, tendo de diametro de 18 a 40
lI1icros. as rhizopodos vivos. quando frescos .e norlllaes,
são extremamente
activos. Movem-se á maneira de caracolou em ziguezague ::::omgrande rapidez, e não apresentam differenciação nitida entre ectoplasma e endoplasma.
Quando fóra do corpo de seu hospedeiro por algum
tempo, numa tempé:ratura abaixo da do corpo humano,
apresentam
movim~nto~
totalmente
diHerentes,
posto
que tambem
caracteristicos.
Nesse caso permanecem
num só logar, emittinrlo pseudopodios grandes, hyalinos e
espatulados (Iohcpodos) constituidos por ectoplasma nitidamente separado do endoplasma. Esse movimento é, segundo D~bell, verificado exclusivamente
em animalculos que
já apresentam um certo grau de degeneração. E', porém,
muito caracteristico dessa especie e serve para distingui-Ia
da E. coli.
a endoplasma do parasito contem numerosos granulas (microsomos), que são facilmente
corados intra vitam
com vermelho neutro, flaviua e varios outros corantes.
Afóra esses granulas, é homogenea e incolor, tendo a apparencia hyalina. a cytoplasma, em sua totalidade, é caracterizado pela clareza e ausencia de inclusões. Amebas
d,egeneradas, muitas vezes, conteem vacuolos com aspecto

~

r
-9J

debolhas
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de ar. Esses

v~cuolos, porém, nunca são encon.

trados nos especimes normaes. Começam a apparecer logo
depois qtle a ameba abandona o corpo do hospedeiro.
Vacuolos alimentares pódem existir ou não; quando
presentes, conteem, geralmente, globulos vermelhos e, ás
vezes, mesmo leucocytos e fragmentos de outras cellulas.
Normalmente ellas não conteem quaesquer
outras inclusões. Wenyon e O'Connor,
entretanto, descrevem e figuram especimes de E. histolytica, contencb esporos de um
bacillo (B. megatherium) que as mesmas haviam absorvido.
Globulos vermelhos pódem existir em grande numero; Dobell contou mais de 40 numa só ameba. Commummente,
comtudo, não s:io tão numerosos, sendo de 1 a 10 os totaes mais frequente3. Essas hematias absorvidas constituem
um caracter distinctivo importante dessa especie: e pódese, com segurança,
affirmar que uma ameba encontrada em fezes hnmanas é a E: histol!Jtica, si o seu protoplasm3 contiver g1obulos vermelhos.
As hematias contidas nas amebas apresentam sem.
pre erosões e fragmentação e são distinctamente
menores
que as observadas no sangue e fezes sanguinolentas, phenomeno esse devido á acção digestiv3 que soffrem nos
vacuolos alimen tares.
Vacuolos contracteis ou orgãos ('xeretares nunca são
encontrados nas Entamebae.
O nucleo da E. histolytica é muito caracteristico. Tem
a estructura geral typica do genero Entamebae, mas contem menos chromatina do que a maior parte das outras
especies. No protozoario vivo não é verificavel
com nitidez ou é invisivel;
torna-se,
porém, claro e distincto no parasito morto. E' vesicular e geralmente
espherico, medindo de 4 a 7 micros em especimes fixados
e corados. A sua estructura só póde ser estudada de modo
satisfactorio em exemplares que recentemente tenhamabanI

-
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donado o corpo do hospedeiro (nas fezes, ulceras intestinaes
ou outra qualquer lesão ame!;>ica).
Os nucleos de quasi todas as amebas, vjsto<; numa
dejecção dysenterica, examinados pelos methodos communs,
revelam-se quasi sempre um tanto quanto degenerados e,
segundo Dobe11, as descripções e figuras dos nuc1eos da
E. histolytica até aqui publicados parecem, em grande parte, baseados em taes tndi \'iduos degenerados.
O nucleo normal, quando ade'quadamente
fixado e
corado, sempre apresenta a mesma estructura. Tem externamente uma membrana achromatica, muito delicada, que
é revestida commummente
por urna camada unica de pequenos granulos de chromatina,
daudo, assim, ao nucleo
uma apparencia annular. Geralmente os granulos são bastante uníformes em tamanho e estão ou em contacto, ou
muito pouco separados um do outro. O centro do nuc1eo
é occupado por um pequeno cariozômo espherico, de cerca
de meio micro em diametro, composto, segundo Dobell,
inteiramente de chromatina. Dobe11 nunca encontrou o centriolo tão frequentemente
assignalado
por tantos autores.
O carÍozômo apresenta-se
invariavelmente
em to~os
os exemplares normaes perfeitamente
homogeneo nas preparações cuidadosamente
fixadas e coradas. Um ponto'
muito importante com relação ao cariozômo é o da sua
posição no nucleo, que é central em indi vic1uos typicamen.
te normaes.
Um cariozômo excentrico constitue excepção.
Alêm do cariozômo chromatico acima c1escripto, existe
frequ.=ntemente uma estructura em fórma de capsula achromatica com limites mais ou menos distinctos
que a circumdam, dando ao todo a apparencia dum granulo central intensamente
corado, circumdado por um ha110 mais
pa11ido. Essa estrudura
é, ás vezes, vista com mais clareza em e<;pecimes corados pelo processo de Mann (*) no
C*) R. Leitão

da Cunha-Licções

de Microbiologia
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-11qual o cariozômo
azul.

se córa em vermelho

e a aureola

em

Segundo DobelJ, essa estructura, ás vezes, falta em
certos parasitos que, afóra isso, se apresentam
perfeitamente normaes, e esse mesmo autor confessa-se indeci~o,
quanto á sua correcta interpretação, pensando, entretanto,
que o hal10 deve ser tornado como uma parte do cariozômo, e admittindo
tambem a hypothese de ser apenas
um coagulo formado pela fixação e depositado na parte
chromatica, a qual representa o verdadeiro cariozômo.
Segundo o mesmo autor, o cariozÔmo é uma estructura composta de um nucleo central constituida Je chromatina circumdado por uma cortex delicada -- o ha1lode su bstancia achromatica. Esta interpretação
é apoiacla
pela analogia com o da E. coli, na qual a camada cortical
é mais ni tida.
.'\. area situada entre o cariozômo e a camada peri.
pheri:a de granulos de chromatina,
normalmente, é des.
provida desta ultima substancia. Em individuos fixados e
corados parece estar preenchida por um reticulo de linina,
muitas vezes, nitidamente,
apresentando fios que irradiam
do cariozômo. DobeIl crê ser este reticulo a simples apparencia optica de uma estrnctura
aI veolar fúrmada pr'ovavelmente pela fixação. Em individuos degenerados ou mal
fixados e em especimes fortemente corados, ás vezes, apparecem granulos de chromatina
no reticulo de linina.
Mas esses granulos são sempre, ou artefactos, ou granu.
los e fragmentos de chromatina
deslocados da peripheria
ou do cariozômo.
Os caracteres nucleares acima enumerados

-

a cama~

da uniforme dos pequenos granulos de chromatina na peripheria, o cariozômo central com sua aureola e a ausencia de chromatina

ra distinguir

no espaço

a E. histolytica,

intermediatio

-

com absoluta

servem

pa-

certeza, das
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outras especies intestinaes do genero Entameba.
Inff'lizmente, na pratica, somos obrigados a fazer um diagnostico tendo presentes organismos
sobremodo degenerados e
nos quaes os nuc1eos são anormaes; e, assim, é frequentemente impossivel, em taes casos, determinar a especie de
uma dada a'JIeba pela simples estructura do nuc1eo, e é,
então, que a presença de hematias no cytoplasma, muitas
vezes, fornece um criterio especifico rr.ais util ao diagnostico.
Quanto á posição do nuc1eo, póde-se dizer que na
maior parte das Entamebas o nuc1eo é excêntrico.
No~
individuos vivos o nuc1eo muda constantemente
de posição com os movimentos do parasito.
A posição central
do nucleo, observada em individuos
pequenos arredondados e fixados, póele ser explicada corno send0 um phenomeno puramente
mecanico.
Depende tão somente
do
tamanho do organismo e elas condições physicas de sen
protoplasma a centralização ou não do llucleo no processo
de fixação. Comtudo, em amebas grandes, qualquer que
seja o genero, esse phenomeno nunca se observa.
Generalidades
sobre o cyclo
evolutivo.
- O
cyclo vital da E. histoZ!Jtica no homem é por demais simples. As amebas activas vivem nos tecidos da parede intestinal onde se multiplicam pOi" divisão.
Numa infecção
typica normal ulIla certa proporção das allleoas constan.
temente saem das ulceras e se lançam na luz do intestino
grosso, onde se enc)'stam e de onde mais tarde são elimin:lclas, assim encystadas, com as fezes. As amebas precysticas, que estão, assim, livres na luz do intestino, são
menores que as fórmas ordinarias que continuam a multiplicar-se nos tecidos da Darede intestinal.
Ellas não
conteem inchlsões cvtoplasmicas e são muito provavelmente
formadas pela div~são dos inclivicluos maiores que habitam
os tecidos. Os cystos, que sómente são encontrados
nas
fezes, são pouco menores que as amebas precysticas e,

f
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quando completamente
desenvolvidos,
são tetranucleados.
Estes variam muito em tamanho, e admitte-se hoje
a existencia de varias raças do parasito que se distinguem
pelo tamanho dos cystos que fórmam.Quando os cystos são ingeridos por um ser humano,
provavelmente,
amadurecem no intestino delgado e libertam pequenas amebas, que descem com () conteudo intestinal para o intestino grosso.
Ahi, ellas atacam e invadem
os tecidos e, assim, começam de novo o cyclo de desenvolvimento.
Em circumstancias especiaes póde resultar
uma complicação no decorrer do desenvolvimento,
com a
migração das amebas do ponto de infecção primaria para
o fígado, cerebro ou outros orgãos.
Caso consigam se
estabelecer nesses pontos secundarios, causam abce'ssos, que
pódem dar logar a outras complicações pathologicas.,
As amebas, nas infecções secundarias dos orgãos, são
sempre da fórm~ typica que habita os tecidos, poís as
fórmas precysticas e o cysto são exclusivamente encontrada s no con teudo intestinal.
Taes infecçõss secundarias não passam de um méro
accidente no cyclo de desenvolvimento
das amehas. Ellas
não constituem
uma phase do cyclo de desenvolvimento normal, 111as devem ser encaradas como incidentes
resultantes do desvio de certos individuos de seu habitá~

culo normal ou plimario, que é, sem duvida, a parede do
grosso intestino.
Por importantes qde sejam essas migrações para o hom.:m, sob o ponto de vista medico, são de
nenhuma
utilidade
para a conservação
das amebas, pois que os protozoaríos assim desgarrados não podem completar o seu desenvolvimento
e se tornam, em
virtude desse incidente,
de nenhuma.
utilidade
~ara a
espeCle.
Habitaculo.
- O habitaculo normal da E. histolytica, como já dissemos, é o tecido do intestino grosso do

.......
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homem. Nesse local os parasitos são encontrados nas camadas mucosa, sub-mucosa e occasionalmente na muscular}
onde causam uma ulceração typica.
A séde de infecção secundaria
mais commum é o
fígado, onde os parasitos dão logar á formação de abcessos. Resta pouca dl1vida que os parasitos
chegam ao figado por via da veia porta. Do figado pódem ir pela
torrente sanguinea aos pulmões, cerebro, e, possivelmente,
a outros orgãos, onde se pódem tambem estabelecer
e
causar a formação de abcessf)s.
Abcessos c~rebraes de natureza amebica são extremamente raros e até agora pouco mais de 80 casos foranl
registrados. Abcessos amebicos do baço foram descriptos
por Maxwell e Rogers, assim como infecções do apparelbo
urinario teem tambem sido assignaladas.
A E. histolytica foi encontrada nosangl1e por Lesage
em 1907, e na pelle por varios in vestigad'ores, bem como
em outras situações. Esses factos, porem, carecem de confirmação.
Meio de nutrição. - Um estudo de córte de ulceras
intestinaes e abcessos hepaticos e das proprias
amebas
contidas em fezes dysentericas
frescas prova de sobejo
e claramente que a' E. histolytica se nutre a expensas dos
tecidos. As amebas
penetram
nelles pela destruição
das cellulas. Não ha .evidencia de que e1las forcem a entrada nos tecidos sãos mecanicamente,
mas sim segrecionando um fermento cytolytico que os diss0lve. A denominação histolytica dada por Scbaudinn ao parasito é, como
se vê, a mais apropriada possi vel.
Pelo exame minucioso de córtes em bôas condições
se verifica que as amebas se applicam, primeiramente, aos
tecidos para depois então demoli-Ios, ficando assim, os pa- ,
rasitos dentro de pequenos espaços de tecido cytolysado
que evidentemente
absorvem como nutrimento.

- 15Como já assignalamos, as amebas tambem absorvem
erythrocytos e fragmentos de cellulas; isso constitue, porem, a excepção e não a regra. O seu principal alimento é
derivado dos tecidos destruidos; é, porem, absorvido e não
ingerido, constituindo isso um phenomeno typico das amebas. Quando, na dysenteria ame bica, existe muito sangue
no conteudo do canal intestinal, uma grande porção das
Entamebas eliminadas nas fezes póde conter globulos vermelhos; entretanto,
em cortes de ulceras intestinaes
a
proporção é muito menor.
Multiplicação.
- Dobell diz que o unico processo
de reproducção que elle observou na E. histolytica foi o
de divisão binaria ou scissiparidade.
Organismos em estado de divisão são extremamente
raros nas fezes huma-

,

nas, mesmo em individuos atacados de dysellteria e eli:
min<J.ndo grande numero de amebas. Na opinião de Dobell,
ellas são tão raras que praticamente
se pode dizer que
não existem.
Isso em nada deve surprehender-nos,
pois ...
sabemos que os parasitos vivem e, por isso, provavelmente se multiplicam nos tecidos.
Aquelles que são expellidos do intestino morrem in.
variavelmente e, via de regra, com muita rapidez. Parece,
assim, claro que as phases de reproducção devem ser procuradas nas ulceras da parede intestinal e não noutros
pontos.
Dobell estudou as varias phases da divisão do parasito em córtes de intestino de gato e verificou que a primeira phase da divisão da ameba apresenta um augmento
do volume do nucleo, uma fragmentação do cariozômo, e,
apparentemente,
.a migração da chromatina
da membrana
nuclear em direcção ao centro. Os granulos de chromatina tornam-se gradualmente
mais numerosos, o' contorno
do nucleo toma a fórma oval, o que coincide com o appa-

---

--'-16 'recimento de fios achromaticos no seu interior, de ordinario, longitudinalmente
disposto".
O nucleo, em seguida, to~tiá-se fusifofllJc, affectando,
a principio, a fórma de um fuso curto, o qual mais tarde
se torna esguio e longo. O fuso grandemente alongado passa a
apr~sentar uma constricção
no centro, sem modificação
obvia da estructura interior; em seguida, a constricção se
torna mais accen tuada e as duas extretl)idadesse
separam, ficando, porem, ligadas por um fio durante algum
tempo. Esse, então, rompe-se e os nucleos fill;os resultantes,
tornam.se arredondados e vesicu]osos.

\

A~ plllses finaes da divisão são muito simples. Os
dois nu~leos filhos reconstroem-se e tomam a forma de nucJeos passivos por um processo de reposição gradual dos
granulos de chroma tina na membran a nuclear e ;. differenciação do cariozômo no centro.
Todo o organismo alonga-se e os nuc1elJs vão para
as extremidades. Apparece, então, uma constricção 110meio
do protista, cOl1stricção essa que cada vez mais se accentua até que se effectue a divisão completa em dois.
Para Dobell a divisão nuclear da. E. ltistolytica não é
uma mitose regular, nem tão pOllCO parece uma amitose;
pertenceria, antes, a uma categoria
il1tennediaria
como a
divisão nuclear da E. ranarum. O mesmo investigador não
encontrou estructuras
que possam ser tomadas por centriolos ou centrozomos na E. histolytica.
As divisões acima descriptas se referem ás chamadas fórmas histolyticas da E. histolytica, isto é, ás fórmas
grandes que habitam os tecidos e conteem globulos vermelhos e que são as proprias fórmas que se dividem e
constituem os perpetuadores
da especie. São essas as fórmas cujo processo de divisão acabamos de descrever com
pormenor.
Encystamento.
- Antes de se encystarem, as fór-

,..
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mas ameboides da E. h-istolyti2a soffr~~ni uma diminuição
em tamanho, com a formação de indi,viduos precysticos,
os quaes differem, em muitos pontos, da» formas que ha. bitam os tecidos.
A reducção em tamanho é, sem duvida,
effectuada pela divisão, posto que o processo 'ainda não
tenha sido observado. As pequenas amebas preecysticas
foram descriptas pela primeira vez por Elmassin (1909) que
as tomou por uma especie distincta que denominou E. minuta e, em consequencia
disso, são ainda chamad:J.s fórmas minuta. E' a Walker que devemos a interpretação correcta dessa phase.
As fórméls precysticas
dia rias em tamanho
cystos,

sendo

manho

dos cystos

da E. histolytica são interme-

ás fórmas grandes

as menores,
que

dos tecidos e aos"" .,E~Eblc:

por consequencia,

ellas

formam.

Ha,

dc.
. J.".,;!,
. mesmo (:)tr<C)~...".,p
',..,~
'o l'~,

sideravel variação de limites nas suas dimensões. As :t/a~
que prod uzem cystos pequenos correspondem
cysticas pequenas, emquanto
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que as raças com cystos g-\'Í1'~{-"/
>

des teem as suas phases precysticas de taman hos maio~~~' .'
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Em todas as r,aps, comtudo, as amebas precysticas teeift'~
r..'Ir
a mesma estructura geral. Ellas são completamente
desn
providas de inclusões
alimentares,
que são eliminadas pela digestão ou excreção antes do encystamento, e
são, quando vivas, inactivas ou sesseis. O seu nucleo tem
éJ.mesma estructura geral das fór~1as gran -leso A chroma.
tina peripherica, porem, está disposta numa camada um
pouco mais espeSSá e o cariozômo é, muitas vezes, um
pouco maior em proporção, e, ás vezes, embora' não sempre, ligeiramente desloc2do do centro. Ha '~ambem, ás vezes, uma pequena quantidade de chromatina na zona existente entre o cariozômo e a membrana nuclear (zona do
sueco nuclear).
Em todos esses pontos as amebas precysticas approximam-se em estructura á E. coli, decujas fórtnas precys-
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- 18ticas as da E. histolytica são segllicjamcnte,
vezes, , in{]Jossiveis de distincruir.
b

difficeis e, ás

A a1l1eba precysticCI fica im movel arredonda-se e segrec~iona uma parede cystica, ficando, deste modo, completamente encystada,
O encystamento occorre exclusivamente no intestino,
As amebas precysticas, que são expellidas com a~ fezes,
não pódem completar o seu desenvolvimento
fóra do corpo do ho:;pedeiro, Para Dobell eI]as morrem, invariavelmente, sem se encystarem. As experiencias de Yoshida provaram que a E. histolytica pó de vi ver, sob condições e~, jJeciaes, fóra do corpo, li um estado mais ou menos degenerado, até 72 horas;
Cy~tos - O desenvolvimento
normal dos cystos da
E. histolytica é o seguinte; O microorganis111;}, já encystado ou em via de encystamento, fórma no seu cytoplasma blocos ou massas de uma substancia fortemente
refringente, a qual dá todas as reacções da chromatina, Dobell denomina corpos chromatoides a essa substancia, a qual
tambem recebeu outros nomes, taes como: chromidia, crystalloides, inclusões, etc. Não se sabe ainda ao certo si
são formados ~a chromatina
do nucleo ou si segrecionados no cytop1asma.
Augmentam
de tamanho e, quando completamente
desenvolvidos, apresentam a fórma de
blocos ou bastonetes com as extremidades arredondadas,
Juntamente
com os corpos chromatoides
fórma-se
tambem um vacuo10 no cytoplasma. Esse vacl1o10 tem um
tamanho variave1, e, ás vezes, dous ou tres, em lugar de
um, se pódem formar
O vacuolo córa-se em pardo pela
solução de iodo; não, porem, de um modo tão intenso como nos pontos cor,respondentes dos cystos das demais amebas intestinaes.
C0111o uso da solução de iodo o seu
limite não fica, via de regra, nitidamente definido. No vacuolo, a substancia que se. córa de pardo é constituida
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por glycogenco, pois, não só dá a reacção iodica já men.
cionada, como tambem apresenta as solubilídades caracteristicas dessa substancia, corando-se tambem pelo methodo de Best.
O cysto, logo após a sua formação, é mono-nuc1eado. O seu nuc1eo que mede, typicamentc, cerca de um
terço do diametro do cysto ou um pouco menos, mais
tarde divide-se em dois e cada um dos nuc1eos filhos, então, divide-se de novo, de modo a formar, finalmente,
quatro nuc1eos.
Nessa phase tetranuc1eada o diametro tie cada nucleo é, approxinndamente,
de um sexto do do cysto eu cerca
de metade do nuc1eo de um cysto mononucleado.
Os nucleos do cysto bi-nuc:leado são intermediarios em tal11a~1ho.
As divisões nucleares no cysto p'lrecem ser exactamente igl1aes ás que se dão nas amebas livres, com excepção apenas da reducção progressiva em tamanho. Em todas as phases de desenvolvimentos
os nucleos inactivos
da E. histolytica teem uma estructura
exactamente igual
á que se observa nas. fórmas livres.
Nos cystos bi e tetrahucleados os nuc1eos frequentemente aprese'1tam uma condensação caracteristica da chromatina num polo, de modo que o anel de chromatina apparece ligeiramente espessado num lado. Depois do cysto
haver alcançado a phase de tetra-nuc1eação, nenhuma outra divisão occorre. O vacuolo glycogenico,
comtlldo, de
ordinario, desappJrcce, de modo que o cysto maduro se
córa peja solução de iodo uniforme e completamente
de
pardo claro.
Si continuarmos a observar os cystos maduros vivos,
notaremos que el1es perdem gradualmente no curso de poucos dias os seus corpos chromatoides.
Verificar se-ha, então, que os corpos chromatoides diminuem de tamanho de
dia a dia. nos cystos individuaes, acabando por desappa-
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recer. Em vista disso, parece que os corpos chromatoides e
o glycogenio representam substancias de reserva de qualquer natureza, sendo o primeiro consumido ou utilizado
durante o desenvolvimento
do cysto, e o ultimo absorvido no cystü maduro no periodo ele tem po que medeia entre a ejecção. e a ingestão por um outro hospedeiro.
Vi::t
de regra, os cystos, não conteem outras inclusões, afóra as
acima mencionadas.
Quanto ao tamanho, os cystos da E. histolytica estão
sujeitos a grandes variações.
Os seus diametros variam
entre cerca de um minimo de .'5micres nas raças que produzem cystos pequenos e o maximo de 20 micros nas raças que produzem cystos grandes. Cada raça produz cystos dum tamanho media constante, embora apresentem Q
grau commum de variação em derredor da media.
Afóra o tamanho, as varias raças Qe E. histolytit:a não
apresen tam differenças morphologicas
constan tes entre os
seus cystos. Em fórma os cystos da E. histolytica são, de
modo typico, esphericos ou ovoides, embora não sejam
perfeitamente
symetricos,
asymettia
essa extremamente
pequena.
A parede cystica, como nas demais Entamebas, é incolor e perfeitamente
lisa. E' formada. duma unica cama.
da ou estrato e tem uma espessura de mei!) micro nos
cystos de tamanho medio; é, porem, ligeiramente
mais
espessa nos maiores e mais fina nos cystos menores.
A densidade especifica dos cystos da E. histolytica é
de cerca de 1065, segundo Ujihara (1904) o qual verifi.
cou tamhem que a membrana cystica é insoluvel no succo grastrico, e facilmente soluvel na trypsina, ligeiramente soluvel na bile, muito resistente, porem, aos dissolven.
tes lipoides, taes como taurocholato de sodio e saponina.
Sua compos~ção chimica exacta é ainda desconhecida.
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Os cystos d'a E. histolytica p6dem" sbbreviver varias
semanas fóra do corpo humano, si forem conservados humidos e frescos.
Conservar-se-hão
vi vos em .fezes h uminas ou na agua, sem soffrerem modificação alguma, a
não ser a perd2. dos corpos chromatoides.
Geralmente, si
se os conserva sob observação, se verifica que alguns
permanecem vivos por rÚuito mais tempo que outros.
:Ja agua ou nas fezes, alguns morrem ao cabo de uma
semana, muitos outros ao cabo de uma quinzena, e, depois
desse tempo, apenas sobreviventes isolados serão encontradns. A sobrevi vencia mais long-a que DobeII observou foi
de 35 dias em cystos conservados n'agua.
A deseccação
mata-os immediatam'ente
e degeneram muito mais rapidamente numa temperatura
alta que numa baixa. A' temperatura do corpo, geralmente perecem dentro de poucos
dias. A degeneração dos cystos
de facil reconhecimento.
Os nuc1eos, em primeiro logar, tornam-se
naturalmente
distinctos, devido á coagulação que occorre com a morte
do protoplasma, que, em seguida, se desaggrega.
Com a
morte os cystos tornam. se permeaveis ás soluções aquosas
de varios coran tes (eosina, etc.). O cytoplasmà
vacuolizase e, por fim, se desintegra.

e

Os cystos eliminados nas fezes são mono, bi e tetranuc1eados. AquelIes que conteem menos de quatro nucleos jamais attingem á maturidade
fôra do corpo. Até
'mesmo os cystos com nucleos em via de div5são cessam
de evoluir. Figuras fusiformes e outras phases de divisão
interrompida observam-se immutaveis dentro dos cystos
até que esses entrem em degeneração.
O conteudo e a fórma dos cystos da E. histolytica
soffrem certas variações, as quaes se relacionam, principalmente, com os corpos chromatoides e a fôrma do cysto
em conjunto. Quanto aos primeiros, deve-se notar que
os chromatoides formam-se, ás vezes, na ameba precystica,
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antes que a membrana
<ry'stica haja sido segrecionada.
Alem disso, os corpos chomatoides tomam fónnas varias.
Embora typicamente em pequeno numero na fórma de bastonetes grossos, elles pódem ser muito numerosos
e de
muitas fórmas differentes, taes como bastonetes longos e
finos, filamentos, massas arredondadas ou irregulares, granulos, etc. A's vezes, faltam por completo os cystos em
em todas as phases de desenvolvimento.
Os cystos da E. histolytica, que são typicamente symetricos, podem, entretanto, apresentar fórmas as mais diversas. Ligeiras irregularidades
de contorno são frequentemente observadas e, ás vezes, uma pessoa infectada, dejecta fezes nas quaes todos os cystos teem fórma irregular. As anormalidades de contorno pódem ser representadas por constricções, saliencias e varias deformações, podendo apresentar imagens de peras, ampulhetas, cylindros,
em fórma de L, bem como fórmas geometricas triangulares, rhomboedricas, etc. Os cystos pódem ser tambem gemeos pela união, no ponto de contacto, de dois cystos
completes, tendo o seu conteudo completamente continuo.
As anormalidades nucleares não são raras, pois são
frequentemente
observados cystos contendo tres nucleos
um grande e dois pequenos - ou nucleos de tamànho,
fórma e estructura differentes.

-

Os cystos da E. histolytica conteem, via de regra,
quando maduros, quatro nucleos. Nessa phase cessa todo
o desenvolvimento.
Alguns autores descreveram cystos da
E. histolytica contendo oito nucleos, mas, como a possibilidade de uma infecção mixta não haja sido excluida,
nem as provas adduzidas e~ favor da producção pela E.
histolytica de cystos com oito nucleos sejam completamente convincentes, torna-se provavel a hypothese de que esses investigadores
tenham tomado cyst,)S de E'. coli por
cystos de E. histolytica, maximé sabendo-se que a E. colí

r
- 23frequentemente acompanha a E. histolytica. Por outro lado,
por analogia com as demais amebas que, occasionalmente, fórmam cystos supernucleados,
parece certo que
tambem devem existir cystos de E. histolytica com oito
nucleos.
E' certo, portanto, que a E. histolytica fórma, ás vezes,
cystos supernucleados
contendo oito nucleos; isso, porem,
acontece tão raramente que, para fins praticos, taes como
o àiagnostico, a sua occurrencia póde ser ignorada.
Raças. - E. histolytica é uma especie collectiva e comprehende um numero de raças distinctas umas das outras
pelo tamanho dos cystos que produzem. Esse numero de
raças não foi ainda defini ti vamen te determinado,
tendo
Dobell verificado, até agora, a existencia apenas de cinco.
As dimensões dos cystos não são determinadas pela
acção do hospedeiro sobre o parasito, porquanto duas raças
pódem coexistir, lado a lado, no mesmo hospedeiro.
As
cinco raças da E. histolytica até agora estudadas teem cystos com diametros medios de 6,6 8,3 - 11,6 13,3 e 15 micros.
Ujihara (1914) verificou que não ha correlação entre
o tamanho da ameba activa e o dos cystos por ella
produzidos.
Algumas
das maiores amebas foram encontradas em casos que subseq!1entemente
apresentaram
nas fezes os menores cystos.
A pathogenicidade
das
raças é invariavel.
'

-
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Excystamento.
- Embora as amebas vegetativas e
c'ystos da E. histolytica sejam bem conhecidos, nada se
sabe ainda sobre as phases iniciaes de seu desenvolvimento, de modo que as phases que medeiam entre a ingestão dos cystos e o estabelecimento
das amebas nos tecidos do grosso intestino precisam ser esclarecidas..
Fizeram-se experiencias em gatos com' o fim de elucidar esse ponto. Como o gato não é o hospedeiro normal da
ameba, embora seu intestino como o do homem apresente

---....-

- 24tondições favoraveis á emergencia do rhizopodo, não é, comtudo, adequado á continuação do deselJ\'ol vimento do protozoario. Experiencias de Chatton apoiam a opinião, que é
actuahr.ente a unica provavel, de que os cy:-tos amadurecem e se rompem no intestino delgado.
Ujihara demonstrou que a parede cystica da E. histolytica é soluvel na trypsina, insoluvel, porem, no sueco
gastrico. Penfo1d, W oodcock e Drew (1916) affirmam ter
observado a emcrgencia duma amebu1a unica dUIll cysto ba.
nhado em licor pancreatico
através duma pequena abertura. Muitos aÚtoresentendem
que esse é o mcthodo normal' de excystamento.
Infecções
animaes -A Entamfba histolytica é a unica
ameba que se provou ser capaz de viver em mais de um
hospedeiro. O. homem é o seu hospedeiro normal; pódem,
porem, os outros animaes ser experimentalmente
infectados.
O animal mais -facil de s.e infectar é o gato. Quincke
e
Roos conseguiram infectar esse animal, forçando-o á ingestão de cystos da E. histo7ytica.
Abcessos amebicos do figado foram produzidos, tanto
no gato como no cão, como sequélas da infecção intestinal.
Embora sejam os carnivoros os mais facilmente infectaveis com a E. histolytica, sabe-se que os roedores
pódem tambem hospedar
o parasito.
O caso mais interes!3ante é o do cobaio. Baetjer e Sellards (1914) obser.
varam que a infecção dos cobaios com a E. histolytica não
é acompanhada de dysenteria. Localiza-se o rhizopodo no
ceco, onde produz lesões semelhantes a neop1asmas. e descriptas por Chatton como hyperplasia lympho-sarcomatoide,
donde se vê que a amebiase no cobaio parece ser uma doença de typo differente das infecções dysentericas
do homem e carl11voros.
Cultura artificial.-Após
innumeras tentativas infru.
tiferas, a cultura da E. histolytica em meios artificiaes foi
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finalmente conseguida por Boeck e Drbohlav (1925). Estes
usam sangue, gelose e o meio de Dorset (ovo) coberto com
a solução de Locke (NaCl 0.9 - KCl 0.042 - CaCl2 0.02-1N a H C H O ~ 0.03 - glycose 0.1 e agua q. b. 100). As culturas são inclJ badas a 30 . 37 graus C. e pódem ser mantidas por mais de 6 meses com cerc:1. de 50 subculturas.
Na gelose-sangue as en tamebas absorvem globulos vermelhos. Gatinhos inoculados com essas culturas desenvolvem
dysenteria

I
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amebica

typica

e, ás vezes, abcesso hepatico.
Distribuição
geographica.
- Presentemente, não
resta a menor duvida de que a distribuição da E. histolytica é universal. Não é restricta aos tropicos, como se pensava, mas é encontrada em todos os paizes onde tem sido
procurada por observadores
competen teso Sabe-se, por
exemplo, que infecções autochtones
occorrem na Russia
(Lõsch, 1875), Rio Grande do Sul, P. Alegre (Olinto, 1903),(*)
Allemanha (J iirgens, 1906), França (Brum pt, 1912), A111erica do Norte (Giffin, 1913), Gran Bretanha (Yorke, 1917),
além de todos os paizes tropicaes e sub-tropicaes. Póde-se
mesmo affirmar que, em toda a parte onde vive o homem, a ameba é encontrada, posto que a frequencia de
infecção, pfl)vétvelmente, não seja igual em todas as partes e entre os differen tes pó vos. No nosso meio é relativamente frequente, sobretudo nas zonas ruraes (4 1/2
dos
parasitas intestinas). (**)
%

(*) OIinto de Oliveira, Archives de Médecine des Enfants n.O 4
Avril 1905.
(U)

Estatistica do laboratorio do Dr. Pereira Filho, em 1918.
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AMEBIASE
~

o termo amebiase foi creado por Musgrave e Clegg
em 1904 para denominar um estado de infecção p01' amebas.
1'endo em vista que o homem dá guarida a ciuco especies, pelo menos de amebas, vê-se que o termo poderá
cobrir uma c rta variedade de estados e, por is;?o, na pratica, torna-se necessario ~estringir a significação do vocabulo, usando-o especialmen te para denotar a infecção do
homem pela Entameba histolytica e as consequencias que
este estado póde acarretar, pois a infecção do homem com
as outras amebas qu~ são provavelmente todas innoc.:uas, (*)
não é reconhecivel por symptoma algum e, por conseguinte, torna-se desnecessaria
uma palavra que denomine a
infecção com essas especies.
De accordo com o acima exposto, no presente trabalho nos occuparemos unicamente com a amebiase no sentido restricto, isto é, a infecção do homem com a Enta(*)A. VilJa Coro descreve, na Rev. Méd. de Barcelona Agosto
1924, casos de irido-ciclitis amebiana produ~idas pelas toxinas. da E.
CoZi que, a serem confirmados, esse entozoario d~ixaria' de ser um
simples commensal.
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1neba histolytica, que é um parasito cellular facultativamente pathogenic;o e, portanto, capaz ou não de produzir um
syndrome clinicamente reconhecivel.
Ver-se-ha, então, que E. histolytica nem sempre pode
~er reconhecida
como patho.qenica. Ella in varia velmen te
destroe os tecidos do hospedeiro, mas nem 8empre occasiona !,11anifestações externas de doença.
Deixemos expressamente
aqui registrado que um paciente, atacado de dysenteria amebica e eliminando grande numero de amebas activas, typo vegetativo, com suas
fezes sanguinolentas, não é infectante aos que o cerCam. A in.
gestão dessas formas activas não pode causar' uma nova
infecção. Fóra do corpo humano, as amebas são incapazes
de se encystar, e acabam sempre perecendo, em geral mui
rapidamente.
Outras pessoas, em bora apparentemente
sadias e que não apresentam symptomas dysentericos, essas
sim, ao contrario, são capazes de contaminar e frequentemente infectam os sens semelhantes. No intestino destes as amebas completamo
seu desenvolvimento
normal, e, com as
suas fezes, siio eliminados os cystos maduros. em condições de infectar qualquer outro individuo que tenha a infelicidade de os ingerir. Torna-se, assim, evidente que, pela sua propria natureza, as doenças amebicas jamais pódem occorrer em forma epidemica.
Pathogênese.
- Enibora a E. histolytica seja um
parasito dos teciàos, nem sempre causa necessariamente
dysenteria ou outros symptomas clinicos no seu hosperieiro.
A' proporção que ella destroe os tecidos, esses se regeneram,
e o rhizopodo e seu hospedeiro
vivem assim em estado
de equilibrio.
Essa concepção, exposta por Dobell, constitue a condição normal ou mais commum, e um individuo infecta?o,
em tal estado de equilibrio, é denominado por Walker
portador do parasito.
~
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Via de regra, o parasitijero sómente pela existenéÍa
dos cystos da E. lzistolytica em suas fezes póde ser differcnçado dos individuos não parasitados,
pois, embora o
seu inte:::tino grosso se apresente mais ou menôs ulcerado,
não accusa sym ptomas dysen tericos.
Quando o parasito e o hospedeiro não vivem um em
harmonia com, o outro - conio acontece numa certa proporção de casos - resulta dahi um estado morbido. Esse desequilibrio attinge o hospedeiro e o parasito. No caso do primeiro, o estado pathologico é manifestado por varias perturbações que devem :,er classificadas em dous grnpos
principaes, 1.°) desordens primarias ou intestinaes que resultam da irritação do intestino, as quaes se manifestam,
de ordinario, por diarrhéa e irregularidades
intestinaes de
diversas especies, que conduzem, quando violentas, a uma
forma typica de dysenteria (dysenteria ame bica); 2.°) por
desordens secMndarilis que resultam da migração do p~rasito, da sua séde de infecção primaria, na parede intestinal, para outros orgãos, especialmente o fígado, onde produzem estados inflammatorios e suppuratorios (hepatite amebica, abcessos metastaticos do figado, cerebro, pulmões, etc.)
'fodos estes estados morbidos do homem são tambem
nocivos ao parasito; pois os meios de nutrição deste ficam tam bem perturbados, in terrom pido seu cyclo evol u ti vo,
causando isso grande mortandade,
q u,e dizimam as amebas implicadas no phenomeno
morbido. Na dyscnteria
amebica, por exemplo, as formas vegetativas não inkctantes das ame~as são lançadas
fó'ra do corpo em grande
numero, antes de poderem se ency star; e cOllsequentcmente, nlOrrem e deixam de propagar a sua especie. Semelhan temen te, nos casos de infecções secundarias
dos vrgãos, embora possa gozar de uma phase ephemera de
actividade r::prod ucti va, o para'Sito fica impedido de pt:rpetuar a raça por se achar, não só isolado do meio exte-
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rior, como tambernirnpossibilitado
de se encystar, o que
só póde realizar no meio in testina1.
Pathologia
e anatomia
pathologica.
- Como já
vimos, os cystos maduros da E. histolyt.icx passam, quando
ingeridos, sem se abrirem e intactos, pelo estomago e vão
ter ao duodeno. Nesse região, provavelmente,
rompem-se
e libertam as suas arnebulas.
Estas são, então, levadas, pelo contendo
intestinal,
para o iutestino grosso, onde se localizam.
"\l\IEBL\SEPIlI\IARL\ou Ji'\TESTII\'AL.
- Invariaveh~lente
a séde da infecção primaria é o intestino gros:::o. O intesti.
no delgado é muito raramente
atacado. Qualquer parte
do intestino grosso póde ser atacada; as sédes, porém,
mais frequentemente
lesadas são o ceco. os angulo" do'
colon e o redo. O appendice venniforme
é tambel11, ás
vezes, atacado; e, 'nos casos de longa dÚração, todo o illteo.ti;lO grosso póde ser invadido, COI11excepção, apenas, de
uma pequena arca logo acima do espl1incter ana1.
Os conhecimentos que temos das primeiras alterações
que se manifestam em caS0S de infecção são baseddo:s,
principalmente,
nos resultados de experimentos em j:p.tos
e cães artificialmente
infectados. Em córtes do intestino
desses animaes vê-se perfeitamente que as amebas, primeiramente, se congregam na superficie da camada mucosa
sã para depois corrôe.la lentamente. Apparló'ntemente segrecionám um fermento que dissolve as cellulas epithelia::s,
para, em seguida, se alojarêm nas collecções .de tecido
cytolysado, assim formado.' Não deslocam mec2.nicamente
as cellulas, nem tam pouco cavam ou penetram
nos tecidos sãos. Bastas vezes invadem as glanoulas de l,ieberkühn,
atacando as cellulas nesse ponto.
Nas pilases iniciaes,
quando ainda a lesão é antes uma erosão su?erficial do
que uma ulceração, os pontos erosados da mucosa se
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apresentam, ao olho nú, como pequenissimas placas hyperemicas, causadas pela dilatação dos capillares circumdantes.
Mais tarde a lesão inicial póde-se transformar numa
ulceração de forma muito caracteristica. As amebas con tinuam multiplicando-se
e, com isso, penetram mais profundamente nos tecidos. Pódem ser todavia obstadas temporariamente na sua penetração pela camada muscular mucosa;
acabam, porém, rompendo-a e passam á sub-mucosa, onde
continuam a destruição do tecido, invadindo-o
em todas
as direcçi5es e, desse modo, solapando
a camada mucosa. A ulcera amebica typica fica, desse modo, formada. E'
uma cavidade crateriforme, com bórdas bem definiuas e
projectantes cuja cavidade está cheia de tecido necrosado
que frequentemente
sobresae
em fragmentos
ou tufos
negros, na luz do intestino.
As amebas são ahi sempre
encontradas em maior numero na peripheria
e no fundo
da ulcera em contacto com o tecido são que a limita.
Essas ulceras foram muito adequadamente
comparadas a botoeiras na membrana mucosa, por apresentarem
fórma losangica irregular.
As ulceras, quando solitarias,
podem medir da fracção de um millimetro a varios centimetros em diametro.
Frequentes vezes, ulceras adjacentes
coalescem, formando, assim, um typo de ulceração confluente que pode attigir uma grande area. A ulcera
póde augmentar, não só lateralmente no tecido sub-mucoso,
como tambem em profundidade, de modo que as amebas
chegam a alcançar finalmente as camadas mus.::ulares da parede intestinal e mesmo penetra-Ia até o peritonio. A perfuração do intestino póde occorrer, finalmente, dando logar a uma
peri toni te. As ulceras são, de ordinario, cir-:umdadas por
uma aureola de hyperemia; entretanto, a l11ucosa, que intervêm entre as mesmas tem geralmente aspecto são. As
bordas das ulceras apresen tam-se sempre edemaciadas e
em relevo.

.,...

-'- 32 Histologicamente
notam-se as seguintes modificações:
cm primeiro logÚ, histolyse de todos os tecidos em COI1.
tacto com as amebas; em seguida, do centro para a peripheria, dila tação dos capillares circumvizin lIos, ra piclamen te
seguida de estase e thrombose; ao depois, um certo grau de
infiltração dos ,tecidos adjacentes com cellulas redondas; em
summa, uma nccrose mais ou menos eXrens:l. Devido á
destruição dos vasos capillares, é grande a existencia de
globulos vermelhos no tecido necrosado,
assim como cellulas éndotheliaes livres são muitas vezes observadas.
Os leucocytos polymorphonucleares
typicamente n~o
se apresentam nas ulceras ar.Jebicas, nem em torno della,s;
quando, porem, presentes,
provavelmente
indicam uma
infecção bacteriana secundaria
O tecido necrosado existente na cavidade da ulcera é constituido por um coagulo
gelatinoso contendo cellulas em todas as pliases de desintegração, e de partículas irregulares e Zlobulos de uma
substancia com os caracteres corantes quc tem a chromatina a qual, provavelmente,
deriva dos nucleos das cellulas
destrniclas.
Em animaes infectados experil11entalment~
as ameb:1S se localizam nas ulceras e na superficie da rnucosa
cm grande numero. No material humano, com tudo, apresent:l111-Se em menor numero;
entretanto,
pequena é a
duvida de que este phenO'11enO sej a puramen te um phe.
nomeno post JnlJrtem por terem nul1lerosasa mebas perecido
e se desintegrado
antes da fixação do tecido.
Christoff~rsen chegou á conclusão de que, quando
elle tomava precauções especiaes para preservar
as amebas in sítu, estas se apresentavam
tão numerosas no homem como nas infecções animaes, e tão comprimidas que
pareciam mosaicos ou pedras de um calçamento.
A' proporção que as amebas passam atra vês dos tecidos, esses se regeneram,
e, quando uma determinada
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are a é abandonacia pelas amebas ou eSS:t5 des\0cadas ou
destrui das por tratamento especifico, segue-se uma cicatrização mais ou menos completa.
Ha formação de tecido fibroso e a mucosa e as outras camadas são substituidas por esse ou por tecido regenerado.
As cicatrizes
das ulceras teem uma apparencia caracteristica de pergaI1IÍnho de côr acinzentada.
Como sequélas) não raras
vezes, póde dar-se, Um espessamento
consider3;vel da
parede do intestino e, mesmo si a ulceração fôr profunda, adherencias peritoneaes.
Os ganglios lymphaticos,
que drenam as areas infectadas, apresen tam-se geralmente
augmentados e com reacções inflanntorias.
Nos casos
chronicos pódem se tornar duros e fibrosos.
MIEBJASESECLJ?iOAIUA.A destruição
dos vasos
saguineos na parede in testinal offerece ás amebas opportuuidade para penetrar na torrente circulatoria.
Quando
ganham accesso ás radiculas da veia porta, são, ás vezes,

carregadas pela corrente desse vaso ao fígado j e, d~pois
de colonizarem essa viscera, pódem passar del1a á circulação geral e serão, assim, levadas a outros orgãos, taes
como os pulmões ou o cerebro, nos quaes podem se localizar. E' esse o processo de producção das infecções
secundarias.
A séde
mais commum das infecções secundarias é, sem duvida, o
figado. Quando alcançam esse orgão, as amebas atacam
a sua substancia,
assim como fizeram com o intestino,
isto é, cytolysam e absorvem as cel1ulas, causando uma
necrose mais ou menos vasta.
Nas phases iniciaes isso
causa uma hepatite.
A proporção. porem, que continuam
a destruir o tecido, os rhizopodos acabam. por produzir
um abcesso na viscera.
O tec!do necrosado accumula-se
na cavidade do abcesso e, como essa cavidade não tenha
s[lhida para o exterior, o que não acontece com lesão
JlEPATITE

AJIEBJCA

E ABCESSO

m;PATICO.
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- 34produzida na parede intestinal, forma-se. o pÚs peculiar
tão caracteristico dessas lesões, o qual não é da mesma
natureza do pús commul1l, mas sim uma materia viscosa
formada de tecido necrosado, contendo resíduos de toda
especie, sangue, alguma bile, e, occasionalmente,
crystaes
de hematoidina e cholesterina, com gotticulas de gordura.
Diz-se, geralmente, que se assemelha a molho de 3nchova,
mas é muito mais viscoso (' filamentoso do que esse.
Cónvem não esquf'cer que, nos casos não complicados,

o pús

dos

abcessos

amebicos

i

bacteriologicamente

esteril.
Abcessos amebicos pódem se formar em qualquer
parte do figado, mas a séde mais commum é o lobo di.
reito. Póde ser unico, mas, muitas vezes, mais de um é
encontradú;
assim, tambem varias abcessos pequenos se
pódem reunir e formar um grande e unico. A's vezes, esses abcessos attingem um tamanho muito grande, e pódem
conter mais de quatro litros de pús. Teem a tendencia de
augmentar para cima, em direcção ao draphragma, ou para
deante, em direcção á parede abdominal, o que aliás, é
raró. A's vezes, rompem-se na cavidade peritoneal ou no
estottJago, duodeno, co10n, rim ou veia cava inferior. As
3mebas não são encontradas
distribuidas
uniformemente
no pÚs, mas acham-se principalmente
em contacto com o
tecido são na peripheria do abcesso que augmenta numa
direcção centrifuga em consequencia da invasão constante
dos rhízopodos.
Alterações histo10gicas semelhantes
ás encontradas
no intestino são tambem observadas nos tecidos em contacto com as amebas. Não ha formação de membrana
pyogenica ao redor do abcesso, mas abcessos antigos, depois da destruição das amebas, pódem tornarse encapsulados e fibrosos e, finalmente, calcificados.
Al3CESSO PULlVIUNARAl\1~aICO; AMEBlASJ;; :PUL)VIONAll.-
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amebas pódem, como foi dito acima, invadir os pulmões
quer directamente
dum abcesso hepatico que nelle se
rompe através do diaphragma,
quer indirectamente
por
via da circulação sanguinea e embolia directa na parede
intestinal.
Esses casos constituem a amebiase pulmonar
primaria e apresentam
no pulmão nodulos consolidados
que mais tarde se desintegram
em pequenos abcessos. Os symptomas confundem-se
com certas fórmas de
broncho-pr;eumonia e de infiltração tuberculosa.
Póde-se
tambem, formar um abcesso do pulmão do mesmo modo
que se formam os do figado. A s~de mais commum desses abcessos é o lobo inferior do pulmão direito.
Os abcessos pulmonares, via de regra, se esvaziam
nas vias aereas e o pús é então expellido pela tosse. E'
avermelhado e viscoso, assemelhando-se
ao de um abcesso hepatico, mas, de ordinario, é menos copioso, pois que
os abcessos pulmonares são raramente de grandes dimensões.

.1

ABCESSOCEREBRALA~lEBICO.Muito raramente,
a
E. histolytica invade o cerebro e ahi origina abcessos similares -- 1nutatis mutandis - aos do figado e do pulmão.
Taes abcessos raramente adquirem grandes proporções e
têm sido, até agora, invariavelmente,
btaes.
A cavidade
apresenta-se cheia de pús - tecido cerebral necrosado
c as amebas são encontradas como nos abcessos hepatiTOS, in~rustadas
na parede. Segundo Armitage,
apenas
cerca de 88 casos de abcessos cerebra-es amebicos foram,
até agora, (1925) registrados, e todos fataes.
ou;mAS L":SÕ/.:S.A invasão de outros orgãos pela
E. histotytica já foi - observada. Casos de abcessos amebicos do baçu foram assignalados por 1Vbxwell em 1909 e
Rogers em 1913. Nasse, em 1892, verificou a existencia
de E. histolytica em ulceras phagedeniç3s da pelle e observações similares, foram feitas por Carini (1912), Dagorn
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e Heymann (1912), Ricon (1916) e outros. Si' essas observações são correctas, parece provavel que a E. histolytica
ordinarian1ente infecta a pelle por via da ferida feita com
o fim de drenar um abcesso hepatico. Nenhum. C:1S0 de
infecção natural da pelle foi ainda registrado.
A 'E. histolytica tem sido, ás vezes, encon tr::td:l 11:1
urina. O primeiro caso dessa' natureza foi descripto
por
Baelz (1083) que denominou os organismos de Ameba urogcnitalis. Mais recentemente, casos apparentemente
authenticos de amebiase urinaria foram descriptos. por Fischer
(1914) e Walton (1915).
Não se sabe ainda como a ameba penetra no apparelho
genito-urinario e quaes as partes desse que ella póde infectar. Craig (1911) declara que, num caso por elle estud<rdo,
existia uma pequena fistula entre a bexiga e uma ulcera
amebica do colono Deixaremos de nos referir a numerosos
outros casos, nos quaes a ameba foi acctlsada de infectar
o systema urogenital por se basearem, em grande parte,
conforme concluiu Dobell, depois de os estudar um por
um, em erros de observação e interpretação.
Recentemente
dsscreveu Warthin na China um caso
de abcesso amebico do epididymo.
Abcessos
esplenicos
manifestam-se, ás vezes, simtlltan~amel1te
com abcessos
hepaticos. (Manson - Bahr, 1925).
. Quanto ás complicações que pódem sobrevir ás infecções amebicas, taes como estreitamento
do intestino,
peritonite e appendicite, infecções bacterianas de diversas
especies, adherencias pleuraes e. peritoneaes, hemorrhagias ,
etc., limitar-nos-hemos
apenas a mencioná-Ias aqui,
Parasitologia
das lesões. - E' de summa importancia terem-se em vista as relações da E. histolytica com
as lesões por ella formada, e a relação das infecções secundarias com o cyclo de desenvolvimento
do parasito.
A eVQlução normal da E- histolytica
çome<;a com

- 37o crescimento e multiplicação
das fórmas activas 0\.1 vegetativas do parasfto. Para que se possam nutrir, crescer
e dividir, as formas activas teem que destruir tecido e,
emquanto o tecido for conveniente e apropriado, as amebas
continuorão a se alimentar com eUe. Depois de se terem
aJill1ent:\r!o durante algum tempo a expensas
do tecido
. intes':inal, as amebas acti vas emergem das ulceras que formaram, e transformam.-se em amebas precysticas e finalmente em cystos. Essa ultima metamorphose
se realiza
exclusivamente na cavidade intestinal.
Quando penetram
mais profundamente na parede do intestino, as fórmas activas póJem invadir orgãos, C01110() figado, cujo tecido
lhe serviria de alimento.
Em tal situação, porem, estão
inteiramen te isoladas do meio exterior.
Si se encysthssem em tal situação,
de nada lhes serviria
essa
l1lelamorphose, porque os cystos não teriam opportunidade de sair afim de infectar um novo hospedeiro.
El1es si n~plesmen te pereceriam in sitn. O que realmente occorre é que as amebas, nas sédes secundarias de
infecção, não fazem nenHuma tentativa para se encystarem. Continuam a procrear, no estado
activo,
como si
hou\'es~em sido tl"::lI1splanti'das para um meio de cultura
favoravel. A sua multiplicação continua até '1ue toda a'
g-eraçãà seja destruida pelo mecanismo de defesa natural dú
organismo hospedeiro, p~la acção de medicamentos especificas, por urÜa intervenção cirurgica ou por outra qualquer causa.
Aos varios estados
clinicos pódem
corresponder
J>has~s differeetes do parasito. O individuo infectado com
E. histolytica expel1e oscystos
do parasito com as fezes,
mas continua a alojar as fÔrmas activas da ameba nos
tecidos da parede intestinal
e amebas precysticas
no
conteudo do seu intestino. Si as amebas irritam sufficientemente o intestino,
o hospedeiro
vem a soffrer de
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diarr,héa mais ou menos intensa (diarrbéa amebica).
E~
então, nas suas fezes, encontraremos
innumeras
amebas
precysticas, muitas vezes misturadas com cystos em todas
as phases de desenvohimento.
Si, por outro lado, a irritação causada ao intestino for bastante fórte, o paciente \"irá
a soffrer de dysfnteria amebica typica. Sangue e muco são
eliminados pelas ulceras conjuntamente
com innumeras
amebas dos teciclos damnificados. As amebas, nesse caso, en.
contradas nas fezes, serão, por isso, as fórmas grandes e
activas, muitas das quaes conteem globulos vermelhos.
Nos casos typicos de dysenteria aguda,
as fórmas
precysticas e os cystos não apparecem nas' fezes.
Todas as infecções secundadas
se assemelham ás
ulceras profundas
do intestino,
isto é, conteem unicamente a fàrma que habita os tecidos, jamais cystos
ou formas precysticas devendo as amebas ser procuradas,
ness~s casos, nos tecidos vivos que formanl as paredes do
àbcesso e não no tecido necrotico (pús) que e11es conteem.
Esses fados devem ser lembrados por todo,> aque11es
que se incumbem de examinar fezes ou material retirado
dos abcessos com fins diagnosticas.
Não basta provar, entretanto, que o paciente está infedado com E. histolytica; deve ser demonstrado tambem
que os parasitos se acham presentes, nas lesões em questão, na S~1aphase correspondente.
Symptomatologia.
- Em casos de infecção pela E.
histolytica os signaes clinicos pódem faltar tornando, então,
o infectado indistinguivel
do individuo não parasitado.
A seguir limitar-nos-hemos
a notar ligeiramente
as
manifestações mais importantes
da amebiase, começando
pelo estudo dos portadores.
I
PORTADORES.
.- Logo que o individuo normal se infecta com a E. histolytica, não apresenta symptomas claros de sua infecção: Vive num estado de equilibrio com
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sUas amebas, pois, embora e11as estejam continuamente
consumindo o revestimento interno do seu cólon, aquelle
dispõe de meios para reparar as suas depredações por meio
da regeneração dos tecidos. Esse estado é favoravel ás amebas, porque, em quanto o seu hospedeiro puder suppri-las com
alimento e emquanto seus intestinos funccionarem normalmente, essas poderão evoluir sem perturbações. Depois de
se multiplicarem na parede intestinal, dirigem-se á luz do
intestino e, ahi, si o hospedeiro não expelle fezes com
frequencia, as amebas terão tempo mais que amplo para
se encystar e assim sahirem na phase apropriada de seu
desenvolvimento.
U ma pessoa sã desse modo parasitada, denominaremos parasitifero ou portador do parasito.' Como não mostre ncnhum signal externo e visivel de sua infecção, só
poderá ser distinguido, quando vivo, pelos cystos das amebas que o infectam, os quaes apparecem de tempos em
tem pos nas suas fezes.
De accordo com o exposto, podemos agora definir o
parasitifero como sendo a pessoa que elimina nas fezes
cystos de E. histolytica, mas que, por outro lado, não accusa signaes externos de infecção.
Foi E. ~. Walker que, em 1911 e 1913, nos deu pela
primeira vez uma concepção precisa dos parasitiferos que
sub-dividiu em dois grupos denominados parasititeros de
contacto ou sãos e parasitiferos convalescentes ou chronicoso Os primeiros são os que jamais soffreram quaesquer
perturbações da saúde causadas por suas infecções os ultimos., aquelles que já apresentaram,
no passado, symptomas de doença, devidos ás suas infecções, mas que,
desde então, já se restabeleceram
e reco,nquistaram
a
.saude, sem, en tretanto, se livrarem de suas amebas. Mui to .
provavelmente,
a maioria das pessoas que se infectam
pertencem á classe dos parasitiferos de contado.
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Tonia-se importante
lembrar que o termo portadm',
com referencia á amebiase, é usado num sentido um tanto especial. Esse termo ~tem significação especial e clara que differe daquelb que é, muitas vezes, empregada
pelos bacteriologistas.
Não nos devemos tambem esquecer
que, si o hospedeiro vehicula qualquer causa, essa cousaestá patente -- são as amebas na parede de seu intestino.
Deve, portanto, ser chamado portador de E. ltistolytica ou
portador de amebas, mas nunca portadoj' de cystos, o que
seria obviamente absurdo.
Não ha duvida que o' portador de E. histolytica, embora não apresente symptomas, tem sempre um intestino
mais ou menos ulcerado Otl corroido. Muitas vezes, de facto, apresenta
distinctamente
ulceras visiveis a olho nú
post mOTtem, como se verifica das observações de 1\1usgrave (1910), Bartlett (1917) e outros. As lesões da mucosa
podem ser, entretanto, apenas de proporções microscopicas.
O estudo dos parasitifcros é de summa importancia,
pois são esses os disseminadores da E. histolytica.
Pessoalmente, posto qu~ parasitados, não soffrcm nenhum disturbio causado pelas suas infecções e não são,
por isso, suspeitados de hospedar o parasito, mas expellem os cystos com as fezes, constituindo,
assim, essas
fónnas, que são as unicas infectantes do parasito, uma fonte perenne de infecção para os demais.
A's vezes, os parasitiferos podem apresentar symptomas leves, taes como irregularidades
intestinaes (diarrhea,
constipações, indigestões, debilidade, etc.). N'outras occasiões,
porém, podem ter a sua saúde mais alterada. e revelar
symptomas
de dysenteria
e outras
perturbações
ame~
bicas.

Dysenteria
intestinal

amebica

e diarrhéa.

-

O symptoma

mais commum da amebiase é a diarrhéa

rhéa amebica, como a denominaremos.

- diar-

Essa indisposição

,
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póde se apresentar em qualquer momento no parasitifero
ou poderá se manifestar, ab initio, logo que as amebas se
installem no intestino. Póde ser mais ou menos grave e
de duração variavel. As evacuações são liquidas e conteem
m~co, mas não sangue, ou, então, muito polico e só visivel ao microscopio.
Essas evacuações, de ot-dinario, conteem grande numero de formas precysticas e cystos de
E. histolytica e, ás vezes, uma qUé outra fórma activa da
parede intestinal, com globulos vermelhos irtc1uidos.
Si a diarrhéa
formar

em verdadeira

se torna mais intensa,
dysenteria

-

pôde-se

a dysenteria

transamebica

de Councilman e Lafleur (1891). Essa doença póde tambem se manifestar subitamente, logo após a infecção 011,
então póde evoluir do estado de parasitifero anterio'r. E'
caracterizada por evacuações muco.sanguinolentas
contendo numerosas amebas activas, muitas dellas com globu.
Ias vermelhos, apresentando,
porém, quasi nenhuma
óu
mesmo nenhuma fórma precystica, nem tão pouco cystos.
A clysenteria é geralmente acompanhada
de tenesmo e o
paciente póde evacuar de 30 a 40 vezes por dia, ou simplesmente tentativas infructiferas de evacuações, pois, nos
casos graves, embora haja um esforço quasi continuo, muito pouco é evacuado. O doente apresenta uma expressão
fatigada, anciosa e abatida. A língua conserva-se secca
e saburrenta. Manifesta, além disso, anorexia.
Pelo exãme physico no:ca-se a rigidez da pareele aqdominal e sensibilidade eXé.ggerada sobre o cólon e muitas vezes sobre o ceco. Na região lesada nota-se, na
maioria dos casos, espessamento
que dá idéa de uma
corda, o qual é devido ao espasmo dos musculos da parede intestinal.
A temperatura
é, via de regra, normal
e, ás vezes, sub-normal.
Outras vezes, com tudo, e, especialmente, no começo do primeiro ataque, observa-se
ligeira elevação da temperatura,
O pulso que, a principio,

I

42

-

é normal, com o progresso da doença, augmenta em frequencia e diminue em tensão.
A contagem dos gIobulos sanguineos
dá, segundo
DobeJl e O. Connor, resultados normaes. Pensam de modo
contrario Low (1916), Fischer
(1919), etc., constituindo,
portanto, um ponto a investigar.
A doença póde s(õ'r aguda ou chronica. Um ataque
agudo inicial, não tratado,
muita vez degenera
numa
fórma extremamente
renitente e intratavel
de dysenteria. Nos çasos fátaes, qUE. raramente occorrem e são hoje
menos frequentes, devido ao tratamento especifico; o doente torna.se cada vez mais fraco, esphacelos negros apparecem nas evacuações que exhalam um fetido muito forte, e, exhausto, acaba succumbindo.
E'. muitas ve.
zes, extraordinario
o ver-se doentes continuarem
no traballlO e recusarem o acamamento,
apezar do mal estar
dôr e extenuamento
causados por lesões bastantes
ade:mtadas. Nos casos fataes, os doentes esgotam-se gradual.
mente, mas, ás vezes, sãovictimas
de um col1apso repentino, sendo isso mais commum no typo choleriforme. Outras complicações fataes, que podem occorrer subitamente,
são a hemorrhagia
e a peritonite por perfuração da parede intestinal.
Clinicamente, classifica-se a dysenteria
amebica em
fórmas d~nominadas
fu.7minante, gawJ1'cnosa, sub-aguda,
etc., designações essas que por si se explicam, depois do
que acima ficou dito.

I
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Diagnostico

differential

entre

Doença aguda epidemica.
Periodo de incubação curto dias ou menos.
Periodo
Pyrexia

43as

7

inieial agudo.
é commum.

Curso de dias ou semanas.
CilUSiI morlis:

(a) Exhaustão.
(b) 'l'oxemia.

Signiles: Sensibilidade
bre todo o abdomen,
tuada no S iliaco.
Teneslllo

muito

dolorosa so.
mais accen-

violento.

Pillbologiil:Necrosc diffusa ~guda da
mUCQsa do inte;otino grosso, devida
ás toxinas do bacillo dysenterieo.
Ulcerils:Situadas, quando existem,
na borda livre das dobras da mu-

dysenterias

batillar

é ~mebica

Doença chroniea endemica.
Periodo de incubabão longo pelo
menos 20 - 90 dias i; ás vezes, mais.
Periodo inieial insidioso.
Pyrexia é rara, salvo quando ha
com plicações.
Curso, via (]e regra, prolongado.
CilUSilmorlis:
j
(a) Exhaustao.
(b) Perfuraçao.
(c) Hemorrhagia.
(d) Abcesso hepatico, etc.
Signiles: Sensibilidade
dolorosa local e espessamente
principalmente
sobre o S iliaco, colon transverso
e ceco.
Tenesmo pouco accentuado.
Pillhologia:Lesões loeaes limitadas
ao grosso intestino, devidas ás ul.
ceras earacteristicas.

Ulcerils:Começam por pequenos ab.
cessos da submuco"a, paral1ellas ao
do intestino.
cosa e dispostas transversalmPllte
I eixo longitudinal
ao eixo longitudinal
do intestino.
Forma ova], borda regular, inte.
Cuntomos serpiginosos,
bordas,
ressam todas as camadas; base conssolapadas e rasgadas, muitas vetituida
por esphacelos
pretos e
zcs communicalldo.se
ent.re si.
necroticos.
Perfuram.se
ás. vezes.
g:lse constituida por teeido de
granulação, Illucosa intcl'IlIediaria
Espessamcnto
compensativo
da
hYl'cremica, raramente
se perfu.
parede
intestinal,
nlU~~osa intermed;aria
normal.
nllll ; allseneia de espessamento
da parede intestinal.
Fezes: Escassas e frequentes,
v.er.
Fezes: misturadas
com
sangue
e muco,
semelhante
a molho
melhosanguinolentas,
odor 'pouco
pronllneiado
(lembrando o cheiro
de anchovas, muito fetidas', cheiro
do esperma), muco gelatinoso
e
de sangue em decomposição.
De
ordinario, eopiosas.
viscoso, semelhante á geléa de groselha.
Imilgemmicroscopicil:Numerosas
hematias ; muitos polymorphos
com
nucleos anulares talhados a pique.
Innumeros
macrophagos.
Poucos
microorganismos
visiveis, não co.
raveis pelo methodo de Gram.

Imagemmicroscopicil:lnnumeros
globulos
verme]hos
agg10merados.
Polymorphos
muito deformados e
com nucleos extrophiados.
Raros
macrophagos.
Grande numero de
baciJIos moveis.
Histolytica com
hematias
incluidas.
Crystaes
de
Charcot-Leyden.
..
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Infecções secundarias.
Quando a amebaabando~
na a parede intestinal e penetra no figado e outros or~
gãos, manifestam-se symptomas mais ou menos graves.
Hepatite
amebica
e .abcess.o
amebico
do fígado. Pódem ser encarados, respectivamente, como manifestações inicla<:s e tardias do mesmo processo. Os symptomas

..

de uma e ~e. outra phase são identicos, só differindo em intensidade. E$ses são, principalmente, figado sensivel á pressão e augmentado
de volume; massicez mais accentuada
á percussão.; febre irregular com frequentes elevações de
temperatura
á noite; suores nocturnos, e calefrios occasionaes; e ainda, ás vezes, tosse persistente,
nause<;t ou vomitos e. traços de ictericia. A leucocytose raramente falha,
chegando, de ordinario, a 20.000 o total de leucocytos por
mm ~, dos quaes 70 a 30 por cento são compostos pelos
pol yrnorphol1 uc1eares.
A dysenteria póde preceder ou coincidir com formação
de abcesso hepatico e pó de tambem deixar de se manifestar.
Não raro a formação de um abcesso hepatico faz
cessar U111 ataque dct dysenteria ou diminue sua intensidade.
Facto curioso é que um abcesso hepatico é muito
mais commum no homem do que na mulher. E' tambem
mais cômmum nos extrangeiros que habitam os tropicos
que nos nat~raes do paiz, embora
os ultimas estejam
talvez mais intensamente
infectados com a E. histolytica.
A doença não é commum nos c1im::ls temperados. embora
o parasito o seja bastante.
Os abcessos amehicos pódem attingir um grande tamanho e, nesses casos, quando não tra tados cirurgicamen te,
são fr~quentemente
fataes. As vezes, quando abandonados
ou quando não diagnosticados, rompem-se espontaneamente,
e, assim,' causam a morte e, mais raramente, a cura do
doente. Mesmo cpm tratamento, quer medico, quer cirur-.
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gico, efficiente, o abcesso hepatico não deixa de ser uma
doença perigosa.
Abcessos
r.tmebicos dos pulmões
e do cerebro.
De ordinario, mas não invariavelmente,
observam-se após
a dysenteria ou abcesso hepatico de natureza amebica. Os
symptomas - 1nutatis mutandÜ - ;;,ão identicos aos dos
abcessos hepaticos e abcessos desses mesmos orgãos resultantes de outras causas.
A dor é quasi sempre na séde
do abcesso, dor 110 pei to, nos casos de abcesso pulmonar,
cephaléa, muitas vezes, violenta nos casos de abcesso
cerebral. Pyrexia, calefrio e suores nocturnos .:onstituem
symptomas communs;
nos casos do cer~bro, porém, a
tem pera tura pode permanecer normal. Nessa ultima .affecção, symptomas nervosos e mentaes, sem duvida, se ma.
nifestarão de accordo com a sé de do abcesso.
A duração desses casos é curta e a terminação é a
morte. Um abcesso pulmonar póde, todavia, romper-se na
arvore broncÍlica e drenar-se por essa via, sendo o pÚs expectorado e tendo como consequencia uma cura espontanea.
Deprehender-se-ha
facilmente do que escrevemos que
um parasifero são está sujeito a apresentar symptomas de
infecção primaria ou secundaria em qualquer tempo. As
amebas estão nos seus tecidos e em estreita proximidade
a numerosos pontos de possivel entrada 11a circulação gP.ral. Não sabemos, porém, ainda, diz Dobell, quaes os
factores que determinam a permanencia da al11eba no intestino ou sua migração para os orgãos internos por via
da circulação geral. Uma pessoa póde soffrer de dysenteria
amebica aguda ou chroniéa sem nunca apresentar quaesquer
symptomas de infecção secundaria.
Póde, por ou tro lado,
desenvolver um abces'io no figado ou cerebro .sem jámais
haver soffrido de dysenteria ou diarrhéa. Outra póde apresentar abcesso hepatico, logo após o E:.stabelecimento das.
amebas no intestino, ou, então, soffrer durçlllte ~nnQs a,

.
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no fim desse tempo, abcesso hepatico. Os parasítífeYoS con.
valescentesi duraute muito tempo, não apresentam symptomas para, repentinament~,
recairem com dysenteria ou infecções secundarias.
Actualmente parece não haver causa que explique
esses estados; sua irregularidade
e apparente consequencia
são sobremodo embaraçadoras.
As infecções com E. histolytíca são muito rebeldes.
Uma vez adquiridas, via de regra, persistem pelo resto da
cxistencia, salvo si forem debelladas pelo tratamento especifico. Ainda não foi assignalado nenhum caso authentico de cura espontanea;
por consequencia, todos que uma,
vez se tenham infectado com esse rhizopodo parasito, estão sujeitos a soffrer de amebiase em qualquer época
subsequente.
Quanto ao periodo que medeia entre o estado de pa-

rasitifero ou de infecção artificial ao da eclosão dos symptomas, segundo as experiencias de \lValker, não foi possivel se estabelecer um;:;, media, não se sabendo, portanto,
qual o periodo exacto de incubação na amebiase. O tempo
necessario á infecção caracterizada pelo apparecimento dos
cystos nas fezes foi fixado por Walker e Sellards (1913) em
nove dias, em media. Até agora nada se sabe sóbre a immunidade em face da infecção amebica. As observações
desses autores suggerem que deve haver uma certa resistencia natural á infecção, resistencia essa que varia de individuo para individuo.
Tudo faz crer que o exito da infecção ou a eclosão
dos symptomas, nos diversos individuos, depende mais da
susceptibilidade
do homem do que da virulencia do parasito. Uma mesma raça de amebas produzirá dysenteria n'um
hospedeiro revelando-se innocua a outros, e, por outro lado,
a mesma raça, no mesmo paciente, pode, muitas vezes,

.
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. -- 47 causar symptomas, ,emquanto que n'outros não o causam. Walker nos dá exemplos desse facto, pois infectou experimentalmente
um homem, induzindo-o a ingerir cystos das fezes de um parasititcroconvalescente.
O
segundo homem tornou-se um parositi/ero de éontacto. Com
os seus cystos foi infectado UI11 terceiro lue tam bem se .
tornou um parasitifero de contacto. Um qr;arto, porem, infectado com cystos do terceirv, desenvolveu
um ataque
agudo de dysenteria,
20 dias depois de ter ingerido os
cystos. Parece claro, por conseguinte,
que os factores que
determinam a dysenterÍa devem ser procurados antes na
susceptibilidade
do hospedeiro do que na virulencia do
rhizopodo. Nada 11a feito, até o presente, que prove que
as differentes raças de parasitos diffiram em l'0t7wgenicidade ou váulencia.
A distribuição geographica
da E. histolyticfJ, é assás
vasta. Parece, á primeira vis~a, logico que se concluisse
que a amebiase é tambem largamente
espalhada.
Mas é
UI1l facto curio,so que a freq uencia da infecção com o parasito e a existencia ou manifestações de dysenteria amebica e abcesso hepatico não parecem coincidir exactamente ou correr estrictamente
parallelos.
A dysenteria amebica e o abcesso hep:.1.tico são mais
COl11munsnos tropicos que em qualquer outra região, como indica a [requente applicação da denominação tropical
a essas entidades morbidas. Essas tambem occorrem em climas temperados, como na Gran-Bretanha,
por exemplo.
Ahi, com tudo, são muito raros e até agora não foram assignalados mais de uma duzia de casos autochtones e authenticos de dysenteria amebica. Por outro lado, existem
dados seguros qU2 mostram que ::,ntre 7 e 10010 da população da Gran-Bretanha
está infectada com E. histolytica,
e não resta duvida que milhares de portadorçs desse parasito existem nesse paiz.
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E' provavel que a percentagem de parasiiiteros - to.
dos os paizes tropicaes incluidos - seja maior de 10%'
Não lia dados que permittamestabe1ecer
uma percentagem exacta para os diversos paizes tropicaes em particular; está claro, entretanto, que a percentagem de parasiiiferos nos tropicos, não pode ser mais de 10 vezes a percentagem dos da Gran-Bretanha.
Entretanto, a amebiase
existe nUma percentagem
mais de 10 vezes maior n'algumas partes dos tropicos.
Alguns querem fazer-nos crer que a residencia nos
tropicos torna os parasitifcros mais suscepti veisás doenças amebicas.
Outros faliam de um estado particular do intestino
ou da coexistencia de certas bacterias qU,e seriam 0'5 factores determimlntes
do apparecimento dos symptomas. Taes
explicações, entretanto, pertencem á cathegoria do ignotum
pcr Úrnotills e não

merecem

discussão

-

diz Dobell

(1921)

--- emquanto não forem formuladas em termos mais scienti ficas e, preci.~os.
Diagnostico
microscepico.Como o tratamento
e a propbylaxia
dependem da identificação do microor.
ganismo especifico, cabem aqui algumas notas sobre este
assum pto.
O material

para

a pesquiza

microscopica

da

E. hísio-

lytica devem ser fezes dejectadas sem a previa administração
de purgativo. Em fezes obtidas depois da purgação a E.
histolyiica apresenta-se na phase precystica em cujo estado
muito se assemelha á especie não pathogenica B. Coli e, por
conseguin te, um diagnostico differencial é difficil e, bastas
vezes, impossivel. E' na phase de encytamento que a E. his.'
tolyiica apresenta caracteres inequivocos para a sua diffe;enciação com a E. Coli.
N o exame do pús de abcessos hepaticos operados devese procurar a E. histolytica alguns dias após a illtervenção,

-
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pois é só depois que as paredes do abcesso começam a se eliminar que o rhizopodo é encontrado.
No material dysenterico ou diarrheico as entamebas
moveis morrem e se desintegram rápidamente e, por isso, a
sua pesquiza deve ser effectuada logo após a dejecção.
De modo contrario, nas fezes solidas ou formadas
em caso de infecção chronica e latente, os cystos conservam-se inalterados
durante
muitos dias e o exame não
precisa ser feito com presteza.
Deve-se estar em guarda contra a possivel confusão
da Entameba com globulos de gordura, amido, grãos de
proteina, pús e cellulas epithe1iaes.e, porfim, com certos organismos vegetaes uni-cellulares (Blastocystis hominis, Brumpt)
a technica é a habitual: li exame entre lamina e laminula
com auxilio de platinas aquecedoras no inverno 2) coloração
de giema, processo de Leishman, methodo de Heidenheim.
A seguir damos um quadro synoptico dos caracteres
differenciaes das amebas intestinaes
mais communs, segundo Manson-Bahr.

--;
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Eulilmebilbislolylicil
I

EudoliD\ilXUilUil

T

18-40

6~12

Nenhuma distincção
entre endo e ectoplastna.

Endoplasma
g'ranuloso, ectoplasma claro.

Cytoplasma granuloso
e vacuoládo

Appareneia

Apparencia

18--40

micros

porcelânical

hyalina

Contem grande quantidade de inclusões as
mais variadas.

Inelusão de hematias,
eellulas dos teeidos,
etc.

Inelusão de baeterias
grãos alimenticios.

Nucleo grande e disti neto, anel nuclear e
cadozômo excentrico.

Nucleo invisivel nos
espeeimes frescos, de
tamanho menor, anel
nuclear pontilhado, cariozômo central.

Membrana
nuclear nitida, cariozômo massi.
ço e excentrieo.

Movimentos

Pseudopodios
obtusos.

Movimentos

lérdos.

activos e

~1:ultiplicação nas fezes
por divisão binaria.
Eneystamento
e formação de cystos arredondados de 10 a ~o
micros e contendo 1,.
2, 4 ou 8 nucleos.

Divisão por scissiparidade na parede intestinal. Encystamento
nas fezes solidas e formação de cystos tetra
nudedos
de 7 a 15
micros de diametro.

Ausencia typica de corpos chromatoides
no
cysto maduro.

Cystos maduros
que
conteem corpos cl1romatoides.

e

lénlos

Multiplic. Das fezes por
divisão binaria e formação de eystüs ovaes
eom 8 -10 micros de
compro por 7 a 8 de
largo
Cystos

mono,

I tra-nucledos.
têm corpos
des.

I

bi e tel\ão COI1ehromatoi-

TRATAMENTO

Nesta parte occu par-nos-hemos
quasi que in teiramente com o tratamento especifico da infecção primaria
ou intestinal pela E. histolufica. O tratamento operatorio
do abcesso hepatico e das infecções secundarias,
com o
advento da emetina, rarissimas vezes, é hoje empregado
c, como sua exposição 110S tornaria
sobremodo prolixo,
deixaremos de descrevel-o aqui.
Substancias chimicas diversas são capazes de extinguir a infecção intestinal humana pela E. histolytica.
Dessas substancias a mais conhecida e bem estudada
é a emctina, um alcaloide extrahido da ipecacuanha. Antes de descrevermos a emetilla, preLtciaremos
as nossaS
notas com alguas dados sobre a ipéca.
A ipéca, antigamente conhecida por Brazil Root, foi
introduzida na Europa, trazida da America do Sul no
seculo XVII.
E' a raiz duma planta rubiacea CelJhaelis
ipecacuanha e era usada no Brasil e outros pontos da America do Sul como um remedio indigena contra a dysenteria. Uma das publicações mais antigas sobre o emprego
da ipéca no fluxo sanguíneo é o trabalho
do Dr. Hans
Sloane,intitulado
O/ the use of Root lpewwnha fur Loosenesses(Phil.

Trans. Roy. Soe., xx, 69. 1698).
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- 52Sabe-se que à emetina
tem acção cur3tiva na
dysenteria amebica sómente e que essa acção é devida ao
eHeito espe~'ifico indirecto de alguns de seus alcaloides
sobre a E. histolytica. Desses alcaloides os mais importantes são: a emetina, cephaellna, psyéhotrina e !uethylpsychotrina.
Emetina
-- A emetina é um irritante gastro-intestinal poderoso e tem uma notavel acção especifica sobre
a E. histolytica no corpo humano, Vedder (1912)1 a quem
devemos a restauração do seu uso nos ultimos annos,
concluiu de seus experimentos com amebas livres, que a
emetina tinha uma a:ção lethal especifica sobre as amebas em geral. No emtanto, ha provas seguras
(Dale e
Dobell, 1917) que mostram não ser eU:> uma substancia
amebicida especial e que sua acção, extinguindo a infecção
de E. histolytica no homem, é devida primariamente
aos
seus effeitos ~'obre o hospedeiro e não sobre os parasitos
directamente, As principaes provas dessas conclusões são:
1) que seus derivados e outras ~:;ubstancias, que são, in
vitro, muito mais toxicaspara
a E. histolytica do que a
emetina, são ineffitazes na extincção das infecções humanas; 2) que a emetina não extingue uma infecção de E.
histolytica no gato. A emetina tem, assim, uma acçãoespecifica não exclusivamente
sobre uma especie particular
de ameba, mas sobre essa ameba n'uma especie particular
de hospedeiro.
Um derivado da emetina, a N-methylemetina
assemelha-se a ella na sua acção curativa; é, porem, menos
toxica e menos efficaz. Por outro lado, a estereo-isomE;ride
da emetina chamada isoemetina
de Pyman é comparativamente não toxica para o homem, apparentemente,
po.
rem, de nenhum valor no tratamento
das infecções pêla

E. histolytica.

.
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- 53A cephaelina é mais toxica que a emetina e é dotada de propriedades curativas eguaes a ella.
Psychotrina e methyl-psychotrina
comparativamente
não são toxicas e são therapeuticamenfe
inactivas.
Parece provavel que a acção toxica da emetina e
cephaelina sobre a mucosa intestinal do llOmem te!]] alguma relação com a sua efficacia.
Os derivados atoxicos
em todo caS8, parecem therapeuticamente
inactivos.
O
mecanismo exacto pelo qual a emetina age sobre a R.
histolytica no corpo humano é, ainda, um ~ssumpto a in.
vestigar.
O modo de administração
da emetina
ê um
ponto de consideravel importancia no tratamento. Os saes
soluveis do alcaloide podem ser administrados
pela bocca
ou sub-cutaneamente.
QU:lndo dados per os, geralmente,
causam vomitos; administrados, porem, hypodermicamente
em doses therapeuticas equivalentes, não causam, via de
regra, nem mesmo nausea. Alguns advogam
o uso endovenoso, mas os effei tos parecem mais toxicos e a sua
efficacia não áugmenta.
Tem sido tallibem empregado o
tratamento
por injecções
intra-rectaes
de emetina
(ou
~é~).
.
A experiencia dos ultimos arlUOS nos tem mostrado
concludentemente
que o successo do tratamento pela emetina ~epende da condição de serem administradas dóses
adequadas e de maneira conveni~nte e no prolongar o tratamento por um tempo sufficiente.
Pequenas
dóses, dadas em curtos periodos e de
modo intermittente,
podem, apparentemente,
dar resultados satisfactorios na clinica. Sob o ponto de vista pratico, são, comtudo, insufficientes para Jibertar o paciente de
sua infecção. Mesmo com dóses maiores e continuas, o
methodo de administração tem sua importancia. Observa-se,
por exemplo, que o tratamento hypodermico
com chlo-

..,.."..
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rhydrato de emetina em dóses de 0,01, diariameute,
durante 10 a 12 dias consecutivos, Hão cura radicalmente
mais do que um terço dos duentes.
Até agora dous methodos de tra tamento teem dado
bom resultado: 1) a administr'ação per os da emetina sob
fórma de seu ioLleto duplo de bismutho;
2) o emprego de
chlorhydrato per os e hypodennic3mente,
ao mesmo tempo. A seguir diremos algumas palavras sobre um e outro.
Iodeto
duplo de bismutho
e emetina.
Du Mez
(1915) foi o primeiro a suggerir o em prego do iodeto d u pIo de
emetina e bis111utho no tratamento da dysenteria amebica.
Os resultados obtidos com essa substancia
medicamentosa, quando
correctamente administrada,
são satisfactorios. Dão mesmo resultados excellentes. Existem já provas
concludcntes
de seu poder curativo em innumeros
casos, tendo estado alguns dos pacientes em observação chnica e protozoologica durante varios annos. Os fracassos,
que teem sido registrados,
são Llevidos, na maioria dos
casos, a erros no methodo de administração.
:raes erros'
são numerosos, sendo os principaes
a dosagem
insufficiente, 'o tratarÍ1ento descontinuado
e a mistura do medicamento com substancias que o tornam insoluvel.
E' de
salientar que b maior numero de insuccessos é devido á
dosagem que se revela, em grande numero de casos, inadequada.
As doses therapeuticas não devem ser excedidas, pois
o alcaloide, quando administrado em dóses maiores de 0,06
por dia, produz symptomas toxic(,s. Póde causar asthenia,
irregularidade
cardiaca, emaciação, depressão. mental e, embora raramente, até casos de neurite, que póde atacar UTn
grupo de musculos, produzindo
uma paralysia
parcial.
Um outro symptoma toxico curioso é a producção de
diarrhéa que póde possivelmente
ser considerada
como
sendo devida á propria dysenteria.
O tratamento
pela

~
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etnetJna e frequentemente
seg-Uldo de uma descatnaçao
ela pelle e ele uma atrophi~ das unhas manifestada
pelo
apparecimento de estrias e augmento da 1unl11a. Estados
de coIlapso, ás vezes, fataes, eu! creanças, não são raros.
Deve-se ainda temer a possibilidade de retenção de
emetina no organismo.
Fassemos a descrever o methodo correcto de admi.
nistração do iodeto duplo de emetina e bisl11utho.
O iodeto duplo de bismutho
e emetina é um pó
côr de tijoIlú quasi inso1uvel, do qual a emetina é gra'dualmen te libertada nos suecos a1calinos do in tes tino. Torna-se, por isso, importante
que a libertaç50 de sua emetina não seja obstada em combinando-se o medicamento
com cxcipientes insoluveis ou revestindo-se-a com substancias que não se dissQlvem promptamel1te no intestino. Ficou tumbem provado que a compressão
da subsbncia
n'uma pil1ub dura ou comprimido embaraçam a sua acção.
O medicamento dá melhores resultados, quando administrado puro, na fórma de pó incluido numa capsula de gelatina dura ou numa obrêa. Deve ter uma origem idonea
e não conter menos de 25°io de emetina (a1caloide). A dóse deve ser de 15 r;entiqrammos diari08 per os durante doze
dias ccnsccutivos. A ;1breviação ou intermissão de curso de
tratamento não deve ser perrnittida.
Esse .modo de administração do iodeto duplo, de ordinario, causa nauseas, que pódem, porem, ser mitigadas,
dando-se previamente uma pequena dóse de opio (Tr. thebaica 10 a 15 gtts.) e administrando. se a dóse, depois de
acamado o doente, de preferencia á noite e jamais dp. es.
tomago vazio. E' preferive1 dar-~e o iodeto duplo numa
dóse unica de 0,1,5 e não e:n dÓ5.es separadas e fraccionadas de 0,05 trez vezes por dia.
Segundo o methodo acima descripto, o doente recebe ao todo 1,80 desse medicamento em 12 dias.
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Essa dóse é sufficiente para pôr fim permanentemente a uma infecção p~b E. histol?Jtica e, via de regra, não
causa symptomas de intoxicação pela emetina.
A observação clinica cuidadosa de todos os doentes durante
o
tratamento é, certamente, necessaria. Si, após o tratamento os exames protozoologicos n'ostrarem
que o paciente
ainda está infectado, nova serie de tratamento
deve ser
feita. Torna-se necessario, nesse caso, prolongar
o tratamanto por periodo maior ou administrar emetina em maior
quantidade, diariamente, durante periodo similar. O doente deve, pois, fazer uma serie dupla de iodeto duplo (0,15
dia rios durante 24 dias consecutivos) ou uma serie commum ele 12 dias, conjuntamente com chlorhyelrato de emetina
, (de 0,025 a 0,05 por dia), hypodermi'ca e simultaneamente.
A administração
combinada,
oral e hypodermica, do chlorhydrato
de emetina
tambem tem dado
bons resultados no tratamento das infecções pela E. h1'stOlytica. Nesse methodo é dada uma quanti(lade maior de
emetina do que pelo tratamento pelo iodeto duplo. A dóse
deve ser 0,05 de chlorhydrato de emetina, hypodermicamente, combinados com 0,025 per os num comprimido keratinizado todos os dias, durante doze dias consecutivos. Deve-se fazer a injecção de preferencia pela manhã, e a dóse
de uso interno á noite, depois de acommodado
o doente.
. Das innumeras experiencias
conclue-se que a em etina é bem tolerada pel::.s creanças e que não existem
raças de amebas emetino-resistentes.
O que ha, e isso apoiado por provas em numero consideravel, é que seres humanos differentes podem comportar-se differentementé com
relação ~ emetin'a e que, quando alguns doentes parecem
incuraveis com a emetina, é isso devido, a,ntes, á sua propria constituição e não á das amebas que o infestam. Ha
tambem provas seguras de que os casos agudos são
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-57mais difficeis de curar de suas infecções

sitifems.

do que os para-

.

Posto que a maior parte das pessoas infectadas com
a E. histolytica possa, evidentemente, ser curada de suas infecções por meio do tratamento bem c[lnduzido pela eme.
tina, alguns poucos pacientes parecem não soffrer influencia favoravel com a admil~istração desse a1caloide, qualquer que seja a fórma empregada. Taes doentes que, geralmente, se acham atacados de dysenteria sub.aguda, parecem ter a mesma constituição do gato experimentalmente infectado, que é incuravel pela emetina (Dale & 00bell, 1917 - Mayer 1919). Para taes casos outro tratamento se faz mister. Embora, até agora, nenhuma
outra substancia tenha dado provas de efficacia, inn umcros
successos teem sido reclamados para um certo numero delIas. Dentre estas mencionaremos,
de um modo re~umido,
as mais notaveis, visto C011l0algumas dellas, pelo menos,
merecem uma experieuc1a mais vasta.
Chaparro
amargosa
é assim denominada no Mexico uma planta chamada Castella nicholsoni e pertencente
á" Simarubaceas. Tem sido empregada com algum resulLido por Mixon., Shepheard,
Lillie, Sellards, Mac Iver
e outros c parece mérecer novas experiencitls. Outra planta da mesma familia, apropria Simaruba, tem alguns successos a seu favor, e ha muito é conhecida como nma
cura da dysenteria. Mayer, Shepheard. Lillie, Yersin, Bréandat, Lalung-Bonaire
recentemente
manifestaram-se
filvoraveis ao seu valor therapeutico.
Kho-Sam, que é preparado ainda C011las sementes de
outra planta Simarubacea (Brucea Sumatrana), tem sido recomendado nQtratamento da dysenteria amebicapor autoridades como Brumpt, Galliard, Menetrier e Brodin. E' possível que todas essas plantas contenham um principio commum de valor therap~utico, mas, até o presente, parece que'
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nenhum a1caloide ou qualquer substancia definida foi isolada
delIas. Um principio amargo, crystallino, foi obtido do Chaparro por Ewins e um outro similar (ou ídentico) da Simarub3, por Bar"ger, ambos de acção therapeutica
duvidosa.
Salvarsan e NeosallVarsan, em varias fórmas, tem tido
muitospartidarios
como especifico da dysenteria amebica
(Ravaut e Krolunitski). As provas da acção especifica do
sal varsan nas infeções pela E. histolytica são sobremodo
fracas, e o facto de geralmente se fazer necessaria a administração simultanea da emetina,afim de se obter resultados
satis&lctorios, nos inhibe de tirar conclusões definitivas,

quan:'o á SU:l efficacia.
Os saes de bi8mutllO tambem teem sido indicados,
sobretudo no Panamá, por Deeks, James e outros. Faltam,
com tudo, ainda as provas do exall1e protozoologico das
fezes durante um tempo sufficientemente
longo. Para Dobell
o bismutho não tem acção especifica alguma sobre a E. histolytica e J ames aconselha a sua administração, não isolado,
mas combinado com emetina
até o ponto de reacção
physiologica.
Frouin 3nnuncia," em casos refractarios ao tratamento pela emetina", resultados satisfactorios com o uso dos
saes

de thorio.

Entre outra substancias
aconselhadas
recentemente,
mencionaremos o oleo de chenopodio empregado por Walker, Emrich e outros, adrenalina por Bayma, o tanino
administrado hypodermicamente
e por via rectal p<?r Hamma,cher, o benzoato de benzylo por Houghwuut,
Lauten
e Asuzano, e, por fim, o preparado
T!zara, de origem allemã e que, segundo informam, é extrahido de uma planta (Asclepiadaceae) da Africa Oriental.
Não obstante a emetina e, possivelmente, outrosprincipios activos terem um effeito tão decidvo nas infecções
por E. histolytica é um tanto notavel o facto de" sua completa inacção sobre as demais amebas intestinae::.
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Recentemente Wenyon e O' Connor demostraram que
a emetina, quer administrada
[ler os, quer Hypodermicamente, tem poder destructivo
Jobre a lodameba bfdschlií.
E' esta a unica ameba, afóra a E. 'histolyticd,sobre a qual
a emetina tem qualquer influencia.
O modo pelo qual a
emetina actua s?bre esserhizopodo
constitue ainda uma
incognita, visto que elle muito se assemellJaj á E. coli e
E' nana nos seus habitos c habitaculo, e que sãio, ao contrario da E. histolvtica, completamente indifferen'tes á emetina.
Yatren.
- E' principalmente nas fÔrmas rebeldes de
amebiase que esse medicamento,
introduzido
em 1921
por ;\1ühlens e Menk, é indicado.
Yatren (C'HGO"SNI) é a combinação de iodo com
acido
oxyquinolino.sulphonico,
mais 20°/0 de bicarbonato de sodio. O iodo está tão bem combinad,o que
não se desl~rende nem com a ebulição, nem no interior do corpo humano, e, portanto, não póde produzir iorlis1110.E' preparado pelo Instituto Behring,' Marburg, Lahn.
A1Jcmanha, sob o nome de 'Yat?'cn purissi11lwn nO. 105.
Quando administrado pcr os ou em clister. é rapidamente
absorvido e é em grande parte excretado na uri11:1,onde a sua presença póde ser verificada cincp ou
seis horas depois pela addição de perçhlorureto
de ferro,
Com o qual dá uma côr verde.
No tratamento da d)',enteria amebica ó Vatren póde
ser empregado sob a fórma de pilulas na dose de 0,25, das
quaes duas serão dadas duas vezes por dia, ou em obrêas
de 0,50, duas vezes por dia; ou ainda em clisteres de
200cc. contendo de 3 a 6 grs. dados diariamente
durante
8 a 14 dias consecutivos.
,
Manson-Bahr (Tlzc Lancet. 12-9-925) que obteve os resultados mais satisfactorios e apparentemente
permanentes
em quatro casos typicos de dysenteria al1Jebi~a, com diagnostico c tratamento verificados pelo e~ame sigi:l1oidos-
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copicoJ, acha guep p:ua se obter o e1ieitú DJ.2.y;mÚ, Ú n~e.dicamento deve ser administrado
simultaneamente
pcr os
e pcr rectum, lavando.se previamente o intestino com uma
solução de bicarbonato
de sodio a 2% cerca de 1/+ de
hora antes da injec(,:ão de Yatren, a qual deve ser feita lentamente. A solução será retida
o maior tem'po possivel: em media, 8 horas e no maximo, 12. Disturbio toxico algum é produzido pela absorpção da substancia medicamentosa. Em casos de colite ulcerosa e dysenteria 1;acillar, o Yatren, segundo muitos autores, inclusive
Mühle11s e Menk, produz uma diarrhéa especifica. Com o uso
do Yatn: 11 são desnecessarias as desagrada ',leis e severas
restricções dieteticas. Como não causa natlsea, os pacientes pódem comer peixe, ovos, leite, pudim de Jt-ite e pão
torrado, durante todo (j curso do tratamento.
STOVABSOL.
- Uma das grandes difficuldades
no tratamen to efficien te da amebiase é a existenC'ia do eliminador de cystos chronico ou do individuo que continua a
excretar cystos de E. histolytic!1 depois do desa parecil1lento dos symptomlls agudos. E' nestes casos que o StovarSGI se torna util, pois, embora não actue como um amebicida directo, tem um valor therapeutico provado no periodo chronico da doença e é recotlllpendado
nos casos
que se manifestam intolerantes á emetina e seus compostos. E', portanto, um adjuvante de consideravel valor no
tratamento da amebi3se.
Numerosas experiencias
foram feitas por Marchoux,
do Instituto Pasteur de Paris, todas com resultados' eminentemente satisfatorios.
O Stovarsol, que é um composto acetyl-oxy-aminophenyl do acido arsinico, e, portanto, capaz de produzir
symptomas toxicos pela absorpção de arsenico, não eleve ser
usado em dose superior a 0,40 por dia (dois comprimidos)
durante 14 dias.
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OLEO DE CHEKOPODIO. Quatorze parasitiferos amebicos, todos homens, foram tratados por Walker e Emrich
com oleo de chenopodio no Hospital da Candelaria da Estrada Ferro Madeira-Mamoré,
em Porto, Velho, no Amazonas. Dez delles curaram-se e quatro não obtiveram melhoras clinicas.

Quanto ao tratamento do abcesso hepatico, a operação aberta parece haver sic1u supplantada
pelo methodo
de Rogers, de aspiração e injecção, o qual, empregado por P.
Manson-Bahr, G. C. Low e J. J. Pratt (Lancet,12/5/923),
em 15 casos consecutivos, na "London School of Tropi~al Medicine", deu excellentes resultados, sem uma só
morte.
EscomeI (BulI. Soe. Path. Exotique vo\. XV n° 7,
537) descreve mais 25 casos de abcesso hepatico curados
exclusivamente
pela emetina, confirmando, assim, as notaveis propriedades do medicamento
que Rogers demonstrou poder curar até pequenos abcessos antebicos multipIos do figado.
ldenticos resultados são tambem obtidos no tratamento da hepatite amebica e, com menor efficacia, nas demais
fórmas de amebiase secundaria.

PROPHYLAXIA
Sendo bastante variado o mecanismo de disseminação da E. histolytica, as nossas medidas tendentes a evitar a multiplicação
dos casos de amebiase visarão tanto
o individuo como a communidade.
Alguns dos mais importantes meios de disseminação,
a que nos referimos acima, são: os parasitiferos
(portadores de amebas), que, em, outra parte deste tr:abalho, já
foram estudados succintamente;
os alimentos coutamina'..
dos com materia fecal contendo cystos do parasito; o uso
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da agua de beber polluida; a falta de apparelhamento,
sanitario moderno e efficiente; as moscas que dejectam
os cysto~ nos alimentos, etc.
O papel do frio nos parasitiferos
sãos é muito importante, pois, durante o dia" á maior parte das pessoas
mantém o abdomen sufficientemente
aquecido', mas, nos
climas quentes, durante a cnoite, com o uso de Iroupas
menos protectoras, ao sentir o calor das primeiras
horas,
a pessoa deséobre-se resultando disso que, pela madrugada,
ao acordar, sente.se completamente
resfriada, manifestando.se, desde )ogo, diarrhea que, pela irritação que causa
ao intesti'11o, favorece a actividade do rhizopodo.
.
O abuso do alcool, o consumo de bebidas geladas,
etc., tudo isso predispõe tambem aos ataques) de amebiase primaria.
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Os portadores dc~em ser esterilizados
pelo iodeto
duplo de bismutho e e11letina, oleo de chenopodio, sto\"arsol, etc, e, ao mesmo tempo, impedidos d'e se OCCLlparem em misteres (cozinheiro, leiteiro, padeiro, etc.), que
proporcionem
a transmissão do~ parasitos a outras pessoas.
Considerando que frequentes exames protozoologicos
das fezes acabariam por sorprehender a parasitização,
ab
initio, emgrande 11amero de habitantes de zonas enc1emicas, a essas medidas submettidas, e, como já vimos que é
longo o periodo que medeia entre a simples parasitização
e a manifestação
de symptomas
clinicos o hygienista,
praticando
taes exames uma vez pormês, teria tempo
mais do que amplo para antecipar
aeclosão da phase
aguda da amebiase.
Outro meio prophylactico,
e es te baseado nos trabalhos de Wenyon e O' Connor, é o combate systematico
á mosca, destruindo os meios fa vora veis á sua procriação
e vedando-lhe
o accesso
aos alimen tos e excreçõe<;
humanas, pois o referido insecto se alimenta avidamente
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com fezes contendo cystos os quacs atravessam intactos
o seu intestino e são expellic!os con1 as dejecçães.
Entre as o1.\tras medidas, indicadas, mencionaremos
as principaes:
esterilização (filtração,ebullição,
etc:) da
agua propria para se beber; Ia vagem previa dos legumes
e frudos a serem comidos crÚs; prohibição do lançamento
de fezes á flor da terra, e do emprego das mesmas com,o
adubos e da constI;ucção d~ fossas fixas perto de poços
ou
fontes de agu~ de beber, que devem
ficar
á
ca valheiro e á distancia de, pelo menos, cinco metros das fossas,
bem como impedimento do accesso das moscas ás mesmas;
col1ocação, nos centros ondeha
apparelhamento
hygienico
moderno. nas htrinas :nrti::ulares e publicas, de pias para
lavagem subsequente das mãos das pessoas que del1as se
servirem; substituição, tanto quanto possivel, 4as fossas
fixas por tanques septicos; prohibição do habito nocivo
de defecar a esmo, nos campos, á semelhança de irracionaes, tão generalizan.o nas zonas ruraes, pois, se o solo
.fosse todo secco e sempre expos}o ao sol, nenhum mal
dahi adviria, mas, escapando os cystús, com as chuvas, á
acção esterilizadora
dos raios solares e do calor secco,
apresenta-se-lhes,
então, a opportunidade,
pela existencia
mais longa, de contaminarem as fontes ,da agua destinada
á bebida e usos domesticos.
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